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 / مصدر استفهمت , اي طلبت الفهم  لغـــــًة

ن أسلوب وتركيب يستعمله السائل ملعرفة شيء كان جيهله بإحدى أدوات االستفهام / هو عبارة ع اصطالحًا

 : هي اجلملة اليت تبدأ بأداة من أدوات االستفهام اجلملة االستفهامية أما 

حروف االستفهام :
وهو حرف استفهام مبين ال حمل له من االعراب , يطلب به معرفة مضمون اجلملة الن السائل  هل :.  1

 جيهل العلم به 

امثلة :

( أَُدلُُّكم  َعلَٰى تَِجاَرٍة تُنجِيُكم م ِن  َعَذابٍ أَلِيمٍ  َهل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا )قال تعاىل : 

لَُمونَ  َهل  ُقل  ) قال تعاىل : لَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَع  َتوِي الَِّذيَن يَع  ( يَس 

ِ    َهل  ُقل  ) قال تعاىل : ِدي إِلَى ال َحق  (ِمن ُشَرَكائُِكم مَّن يَه 

انيــأقص احلبَّ فإنَّ إليك تدني       ً ِزَلةـَمْن احُلبِّ وراَء تعلمني هل قال الشاعر :      
 النََّواِئُح النَِّساُء َقْبِري َعَلى َوَقاَم       َقْبَلَها ُمتُّ ِإَذا َلْيَلى َتْبِكَيْن َهْلَوقال الشاعر :      

( مثل : أتى( وذلك اذا جاء بعدها لفظة ) قد  ( يف القران الكريم مبعنى ) هلوردت )    فائدة :

رِ  َهل   )قال تعاىل :  َن الدَّه  نَساِن ِحيٌن م ِ ِ قد اتىالتقدير /     ( أَتَٰى َعلَى اْل 
 قد اتاكالتقدير /  ( أَتَاَك َحِديُث ال َغاِشيَةِ  َهل   )قال تعاىل : 
قد اتاكالتقدير /  ( أَتَاَك َحِديُث ال ُجُنودِ  َهل   )قال تعاىل : 

 ادوات االستفهام

 أمســـــاء
 (أي , كم , أّنى , كيف , أين , أيان , متى , ما , َمْن ) 

 حروف
 (هل , اهلمزة ) 
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حمل له من االعراب , ويطلب باالستفهام بها احد االمرين :هو حرف استفهام مبين ال  اهلمزة :.  2

 ( متامًا , مثل : هلأ (   معرفة مضمون اجلملة الن السائل جيهله وتكون مثل ) 

َن أَنُفَسُكم  أَ ( قال تعاىل : (تَأ ُمُروَن النَّاَس بِال بِر ِ َوتَنَسو 

َناُكم  أَ ) قال تعاىل : ُتم  أَنََّما َخلَق  َجُعونَ َفَحِسب  َنا ََل تُر  ( َعبًَثا َوأَنَُّكم  إِلَي 

( َرأَي َت الَِّذي ُيَكذ ُِب بِالد ِينِ أَ )قال تعاىل : 

عمــر هذا نعْم,:  الوسطى قالت  ؟ الفتى تعرفنأ:  الكربى قالتقال الشاعر :              

!رــالقم خيفى وهل عرفناُه, قد             :تيمتهــا وقد , الصغرى قالت  

ب ( يطلب بها التعيني اذا كان السائل يعرف مضمون اجلملة اي تعيني احد امرين او شيئني ارادهما 
 ( املعادلة العاطفة , مثل : امالسائل يف سؤاله ويف هذه احلالة البد من استعمال ) 

ُرثُونَ أَ ) قال تعاىل : َرُعونَُه أَ  َفَرأَي ُتم مَّا تَح  ُن الزَّارُِعونَ  أَم  أَنُتم  تَز  ( نَح 

ٌر نُُّزًَل أَ ) قال تعاىل : لَِك َخي 
( َشَجَرُة الزَّقُّومِ  أَم  َذٰ

َذا أَ ) قال تعاىل : ٌر َهٰ ( أَنُتم  ََل تُب ِصُرونَ  أَم  َفِسح 

َيُطوُل  أْم َطِريُقَنا َطِويٌلأ  ِبَنْجٍد سأْلَنا َوقد أْدَرى َنْحُنقال الشاعر :          

امساء االستفهام :

يبقى ثابتًا من دون تغيري مع تغيري موقعها واعرابها (  اخرهاكل امساء االستفهام تكون مبنية ) أي ان 
( فانه اسم استفهام معرب باحلركات الثالث رفعًا ونصبًا وجرًا . و أمساء االستفهام تدل على  أيماعدا ) 

 معاٍن , وهي :

( الذات العاقلة اسم استفهام مبين على السكون ُيسأل به عن العاقل )  َمْن :.  1

امثلة :

َرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّي ِبَاتِ ِمَن الر ِز قِ  َمن  ُقل  )قال تعاىل : (َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّتِي أَخ 

َدُق ِمَن اللَِّه َحِديثً  َمن  وَ ): قال تعاىل  ا (أَص 

َقِدنَا  َمن)قال تعاىل : ( بََعَثَنا ِمن مَّر 

يِي ال ِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ  َمنَقاَل )قال تعاىل : ( ُيح 
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 الَكَمد َوَأبالُه الَوجُد َشفَُّه          َمن َأنا ؟ َفقاَلت َأنِت َمن ُقلُتقال الشاعر :       

 أُلوُم َمْنَف امُلِسيَء أُلِم َومل          َوِضيٍع ِمْن اإلَساَءُة أَتِت إذا    قال الشاعر :  

( لكنها اقوى يف  َمْن( ويستفهم بهما معًا مبعنى ) َمْن ذا ( فتصبح ) ذا ( بـ)  َمْنقد تقرتن )    فائدة :
 التعبري

 امثلة :

َعاًفا َكثِيَرًة مَّن َذا )قال تعاىل :  ًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه لَُه أَض  رُِض اللََّه َقر   (الَِّذي ُيق 

نِهَمن َذا )قال تعاىل :  َفُع ِعنَدُه إَِلَّ بِإِذ   (الَِّذي يَش 

َمةً َمن َذا ُقل  )قال تعاىل : َن اللَِّه إِن  أََراَد بُِكم  ُسوًءا أَو  أََراَد بُِكم  َرح  ِصُمُكم م ِ  (الَِّذي يَع 

 ؟ املرتمنا البلبل يثيُب من أو  ؟ فواحًة زهرًة يكافُئ ذا َمْنقال الشاعر :       

 العني قرة زمانا تكوني أمل بالعني          بغداد يا أصابك ذا َمْنقال الشاعر :      
 

 (ذات غري عاقلة )  اسم استفهام مبين على السكون ُيسأل به لغري العاقل . ما : 2

 امثلة :

ِمِه )قال تعاىل :  ِذهِ  َماإِذ  َقاَل ِِلَبِيِه َوَقو   (التََّماثِيُل الَّتِي أَنُتم  لََها َعاكُِفونَ  َهٰ

 (تِل َك بِيَِمينَِك يَا ُموَسىٰ  َماوَ )قال تعاىل : 

 (َخط ُبُكم  أَيَُّها ال ُمر َسلُون َماَقاَل فَ )قال تعاىل : 

نَساُن )قال تعاىل :  ِ  (َغرََّك بَِرب َِك ال َكرِيم َماَيا أَيَُّها اْل 

 ؟ سالف بساط أم , عرٍس ليُل أم      ٍمــــنائ أرؤيا ؟ اــدني يا أنِت ما     قال الشاعر :  

 ِتــَتَولَّ حتَّى الَقلِب ُموِجَعاِت وال  الُبكا ماَ  َعزَّة قبَل أدري كنُت وما    قال الشاعر :  

  حممد ؟ ( فيقال : كاتٌب او شاعٌر مان تقول ) ( ايضًا للسؤال عن صفة ,  كأما )  تأتيوقد 

  ( مثل :العاقل او غري العاقل وقد يستفهم بها ايضًا عن حقيقة الشيء ) 

 امثلة :

ُن وَ )قال تعاىل :  َعو    هنا سؤال عن حقيقة اهلل تعاىل  (َربُّ ال َعالَِمين َماَقاَل فِر 

ِن َقالُوا وَ )قال تعاىل :  َمٰ ُجُدوا لِلرَّح  نَما َوإَِذا قِيَل لَُهُم اس  َمٰ  عن حقيقة اهلل تعاىلهنا سؤال  (الرَّح 
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  ( لكنها اقوى يف التعبري مامبعنى )  وتفيد االستفهام( ذا ما( فتصبح ) ذا ( بـ)  ماقد تقرتن )    فائدة :

 امثلة :

أَلُونََك )قال تعاىل :   (ُأِحلَّ لَُهم  ۖ ُقل  ُأِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاُت  َماَذايَس 

لُِكمُ )قال تعاىل :  ِ إَِلَّ الضَََّلُل  اَذاَفمَ اللَُّه َربُُّكُم ال َحقُّ ۖ  َفَذٰ َد ال َحق   (بَع 

َوَّلِينا مَّاذَ َوإَِذا قِيَل لَُهم )قال تعاىل :   (أَنَزَل َربُُّكم  ۙ َقالُوا أََساِطيُر اِل 

َم ُيَناِديِهم  َفيَُقوُل )قال تعاىل :  َسلِين َماَذاَويَو   (أََجب ُتُم ال ُمر 

َذا َخل ُق اللَِّه َفأَُرونِي ) : قال تعاىل   (َخلََق الَِّذيَن ِمن ُدونِِه  َماَذاَهٰ

 واه؟ـــأه كنت أو أكرهه كنت إن      ..يسألين جاء لو له أقول ماذا     قال الشاعر :   

 وترعاه؟ شعري عن الليل تلملم        هـأصابع راحت إذا , أقول ماذا                         

 اواليــغ الزمان مدى يشمَّ ال أن          ٍدــأمح تربة شمَّ من على ماذا    قال الشاعر :   

 ـا ليالي ْدَنــُع األيام على ُصبَّْت          اـأنه لو ٌبـمصائ يَّـَعل ْتــُصبَّ                         
 

 عليها حرف جر : دخل( االستفهامية اذا ما التغريات اليت حتدث على )    فائدة :

 (ما ( واتصل بـ) على , اىل , حتى مثل )  –على صورة الياء  –أ . اذا كان حرف اجلر منتهيا بألف ممدودة 
 االستفهامية فتحدث التغريات التالية :

  ( االستفهاميةما حتذف الف ) للتخفيف  
  الف ممدودة فتصبح : –اليت على صورة الياء  –تكتب االلف املقصورة 

 َم(   حتا ما/          ) حتى +           َم(   اال ما/          ) اىل + َم          (   عال ما) على + 

 امثلة :

 ِدـَمْعَب ْبُن ْرُطـُق احَليِّ ِفي ِنيـالَم َكَما       ْوُمِنـيــَيُل َعالَم َأْدِري اــَوَم َيُلـْوُم    قال الشاعر :   

 ْرــالسََّح ْوِبــَوَجـ ِلــاأَلِصـي َطيِّــلِ     اِلــالرَِّمـ َنــَمْتـ َكـوُبــُرُكـ ِإَلاَم    قال الشاعر :   

 ِغمـُدُه السيِف ُصحبِة عن به َيضـيُق     نــٍةــحم دياجرِي يف نسري حتاَمَف    قال الشاعر :   
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االستفهامية فتحدث التغريات  (ما ( واتصل بـ) ِمْن , َعْن ب . اذا كان حرف اجلر منتهيا بالنون مثل ) 
 التالية :

  ( االستفهامية ما حتذف الف )للتخفيف

 تقلب النون يف حرف اجلر اىل ميم 

مَّ  (   َعـ ما/          ) عْن +         مَّ  (   ِمـ ما) ِمْن + 

 امثلة :

نَساُن ): قال تعاىل  ِ (ُخلِق ِممَّ َفل يَنظُرِ اْل 

 (يََتَساَءلُونَ  َعمَّ )قال تعاىل : 

 اخرهاوال اليت  –على صورة الياء  –الف مقصورة  اخرهاج. اذا كان حرف اجلر من احلروف اليت ليس 

( فقط وال حيدث أي تغري على حرف اجلر مثل: ما( االستفهامية حتذف الف )  ما( فعند اتصاله بـ)  نون) 

َم(   لـ ما/          ) الالم +           َم(   فيـ ما/          ) يف +           َمبـ(    ما) الباء + 

 امثلة :

ِسلٌَة إِلَي ِهم بَِهِديٍَّة َفَناِظَرٌة )قال تعاىل : َسلُونَ  بِمَ َوإِن ِي ُمر  ِجُع ال ُمر  (يَر 

َر ضِ  فِيمَ َقالُوا )قال تعاىل : َعِفيَن فِي اِل  َتض  (ُكنُتم  ۖ َقالُوا ُكنَّا ُمس 

َعلُونَ لَِم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا): قال تعاىل  (تَُقولُوَن َما ََل تَف 

( ومل حتذف الفها فإنها ليست استفهامية  مااذا اتصل حرف اجلر بـ)    فائدة :

امثلة :

ِمُنوَن )قال تعاىل : َناُهم  ُينِفُقونَ  ِممَّابِال َغي بِ َوُيِقيُموَن الصَََّلَة وَ الَِّذيَن ُيؤ  : موصولة ما   (َرَزق 

ِمُنوَن )قال تعاىل : : موصولةما   (ُأنزَِل إِلَي َك َوَما ُأنزَِل ِمن َقب لِكَ  بَِماَوالَِّذيَن ُيؤ 

َملُونَ  م ِمَّاَولُِكل ٍ َدَرَجاٌت )قال تعاىل : : موصولة ما (َعِملُوا   َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّا يَع 

َم ال ِقيَاَمِة )قال تعاىل : َنُكم  يَو  ُكُم بَي  َتلُِفونَ  فِيَمااللَُّه يَح    : موصولةما  (ُكنُتم  فِيِه تَخ 

ِعظًَة ل ِل ُمتَِّقينَ  ل َِماَفَجَعل َناَها نََكاًَل )قال تعاىل : : موصولة ما(بَي َن يََدي َها َوَما َخل َفَها َوَمو 
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يفيد الظرفية  اسم استفهام مبين على السكون ,  ُيسأل به عن الزمان املاضي واملستقبل ) : متى.  3
(الزمانية املطلقة أي انه غري حمدد بزمن 

 امثلة :

ُر اللَِّه ۗ َمَتٰى يَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه  َوُزل زِلُوا َحتَّىٰ )قال تعاىل : (نَص 

ُد إِن ُكنُتم  َصاِدقِينَ َمَتٰى َويَُقولُوَن )قال تعاىل : َذا ال َوع  (َهٰ

ِغُضوَن إِلَي َك ُرُءوَسُهم  َويَُقولُوَن )قال تعاىل : (ُهوَ َمَتٰى َفَسُين 

 ُدُهــَمْوِع ِةـــــالسَّـــاَع أِقياُم           ُدُهــــَغ متى بِّـــالصَّ َلــــلي يا    قال الشاعر :   

خمولة وــــفتذهب عنكم غفل    ليلكم       بالصبـح قوم يا ينجلي متى    قال الشاعر :   

ُعالكا عروش بعدي ترتقي كي           قيـارت قــللمشان كـــحبب متىو    قال الشاعر :   

(والتهويل  التضخيميفيد اسم استفهام مبين على الفتح , ُيسأل به عن الزمان املستقبل )  : اّياَن.  4

امثلة :

اَعِة أَ )قال تعاىل : أَلُونََك َعِن السَّ َساَها ۖ يَّانَ يَس   (ُمر 

ُعُرونَ )قال تعاىل : يَاٍء ۖ َوَما يَش  ُر أَح  َواٌت َغي  (ُيب َعُثونَ أَيَّاَن  أَم 

أَلُوَن )قال تعاىل : ُم الد ِينِ  أَيَّانَ يَس  (َيو 

اسم استفهام مبين على الفتح , ُيسأل به عن املكان  : أيَن.  5

امثلة :

ُعُمونَ  أَي نَ )قال تعاىل : (ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُتم  تَز 

ُبُدونَ أَي َن َوقِيَل لَُهم  )قال تعاىل : (َما ُكنُتم  تَع 

َمئٍِذ )قال تعاىل : نَساُن يَو  ِ (ال َمَفرُّ  أَي نَ يَُقوُل اْل 

قدمـوا ُطاّلبـُه إذا بيـاٌن عندي        رُموالك اجلـوُد حلَّ أيَن سائلي يا    قال الشاعر :   

َكِذِب ومْن فيها ُزْخُرٍف ِمْن َصاُغوه       َوَما النُُّجوُم َأْيَن َبْلُ  الرواَية َأْيَن       :قال الشاعر 

والكلُل األستاُر ُتضرُب دونها من       ًةـمنعم كانْت اليت الـوجوه  أيـن    قال الشاعر :   

انــبالبـي اـــعن الــربع فضن      لىـــلي دار ارتــــص اين نسائل    قال الشاعر :   
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 اسم استفهام مبين على الفتح , ُيسأل به عن احلال : كيَف.  6

 امثلة : 

يَاُكم  ۖ َكي فَ ) قال تعاىل : َواتًا َفأَح  ُفُروَن بِاللَِّه َوُكنُتم  أَم   (تَك 
َتُرونَ  َكي فَ انظُر  )قال تعاىل :  ُهم مَّا َكانُوا يَف   (َكَذُبوا َعلَٰى أَنُفِسِهم    َوَضلَّ َعن 
ًرا َكي فَ وَ )قال تعاىل :  بُِر َعلَٰى َما لَم  تُِحط  بِِه ُخب   (تَص 

 احلجِر يف النقـِش مثُل القلِب يف ذاِكرتي؟         وأنِت أوراِق ِمن أحموِك كيَف    قال الشاعر :   

 ِمــناِئ لَّــُك ْتــَأْيَقَظ واٍتــــَهَف على     اـجفونه ملَء العنُي تناُم كيَفو    قال الشاعر :   

 !راه؟ــجمل تغيريًا النهر لكـــمي قدري            هل إنه ؟ هـمن أهرب كيفو    قال الشاعر :   
 

 اسم استفهام مبين على السكون , هلا ثالثة معاٍن ُيستفهم بها وهي : :أنَّى.  7

 مثل : ( ؟ كيفُيسأل بها عن احلال اذا كانت مبعنى ) أ ( 

َه إَِلَّ ُهَو ۖ فَ ): قال تعاىل  ٍء َلَّ إِلَٰ لُِكُم اللَُّه َربُُّكم  َخالُِق ُكل ِ َشي  َفُكونَ  أَنَّىٰ َذٰ  (تُؤ 
تَِها ۖ أَنَّىٰ َقاَل ) قال تعاىل : َد َمو  ِذِه اللَُّه بَع  يِي َهٰ  (ُيح 
ِ )قال تعاىل :  َرأَتِي َعاقٌِر ۖ  أَنَّىٰ َقاَل َرب   ) يَُكوُن لِي ُغََلٌم َوَقد  بَلََغنَِي ال كِبَُر َوام 

َفُكونَ ) قال تعاىل :  (َولَئِن َسأَل َتُهم مَّن  َخلََقُهم  لَيَُقولُنَّ اللَُّه ۖ َفأَنَّٰى ُيؤ 
 

 مثل : (  أينأو )  (ِمْن أيَن ؟  ُيسأل بها عن املكان اذا كانت مبعنى ) ب ( 

يَُم )  قال تعاىل : َذا ۖأَنَّٰى َقاَل يَا َمر     (لَِك َهٰ

نِي بََشٌر َولَم  أَُك بَِغي ًا أَنَّىٰ َقالَت  )  قال تعاىل :  (يَُكوُن لِي ُغََلٌم َولَم  يَم َسس 
َذا ۖ ُقل  ُهَو ِمن  ِعنِد أَنُفِسُكم   أَنَّىٰ ُقل ُتم  )  قال تعاىل :  (َهٰ
َرٰى َوَقد  َجاَءُهم  َرُسوٌل مُّبِينٌ أَنَّٰى )  قال تعاىل :  (لَُهُم الذ ِك 

 

 مثل : (متى ؟  ُيسأل بها عن الزمان اذا كانت مبعنى ) ج ( 

ثَُكم  )  قال تعاىل : ٌث لَُّكم  َفأ تُوا َحر  ُتم  ۖ َوَقد ُِموا ِِلَنُفِسُكم   أَنَّىٰ نَِساُؤُكم  َحر   (ِشئ 
 رحيلك عنهم      فقلت ال علم لي فلي القدر انىوقائلة     قال الشاعر :   
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اسم استفهام مبين على السكون ,  ُيسأل به عن العدد وال ُيفهم معناه اال مبوضح يزيل ابهامها  : كم.  8
( االستفهامية وله أحكام هي :كم ( ويأتي بعد )  التمييزوغموضها وهذا املوضح يسمى ) 

 . ال يكون اال نكرة مفردًا منصوبًا مثل : 1

خليلًة كمصحبت و خاًل كمو         ي ـت قبلـل احببـتسألين وه    قال الشاعر :    

أسريًا كبلت منك العيون كمقتياًل صرعته للحظ منكم          وكم     قال الشاعر :    

   , مثل : ( حبرف جر كم( اذا جرت )  ِمْن. جيوز ان جير بـ)  2

ِمْن درهم اشرتيت الكتاب كمب  

( مثل : كم)  . جيوز ان نفصل بني التمييز و 3

 اشرتيت كتابًاكم  /    عندك كتابًا      كم

. جيوز حذف التمييز من اجلملة وُيفهم من سياقها مثل : 4

ُهم  ) قال تعاىل : ٍم   َكم  َقاَل َقائٌِل م ِن  َض يَو  ًما أَو  بَع  َنا يَو  ُتم  ۖ َقالُوا لَبِث   (لَبِث 

يومًا لبثتمكم  التقدير :

َرائِيلَ َسل  بَنِي ) قال تعاىل : (آتَي َناُهم م ِن  آيٍَة بَي َِنةٍ َكم   إِس 

ايًة بينة اتيناهم كمالتقدير : 

يف اللغة العربية تكون على نوعني : كم   فائدة :

: وهو ما تكلمنا عنه كم االستفهامية  .1
عن معدود حصل يف الزمان املاضي وتكون  خيربناهو اسم مبين على السكون  : اخلربيةكم  .2

عن عدد كثري مبهم الكمية كقولك : اخبارًا( اي تكون  كثريمبعنى ) 
 من العلماء ( كثريًا, اي ) رأيت عامٍل رأيت كم 
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(  التمييزال يفهم معناها اال مبوضٍح يزيل ابهامها وغموضها وهذا املوضح يسمى بـ)  اخلربية كمو
 ويأتي بعدها وله أحكام هي :

( ظاهرًة او مقدرًة , سواء أفصل بينهما فاصل أم مل  ِمْنالزائد ) . ال يكون اال جمرورًا حبرف اجلر  1
 يفصل , فظهورها حنو :

ِن اللَِّه ۗ َكم م ِن)  قال تعاىل :  (فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلَبَت  فَِئًة َكثِيَرًة بِإِذ 

نِي َشَفاَعُتُهم  َشي ًئاَكم م ِن وَ )  قال تعاىل : َماَواتِ ََل تُغ    (مَّلٍَك فِي السَّ

َناَها َفَجاَءَها بَأ ُسَنا بَيَاتًا أَو  ُهم  َقائِلُونَ َكم م ِن وَ )  قال تعاىل : لَك  يٍَة أَه   (َقر 

 اما اذا كانت مقدرة حنو :

 ّواُمـــُل َقىــالتُّ َنــِم ِهــفي َلَك        فيِه   ْوِمـــِلّل ُعْذَر ال ٍبـــَحبي َكْم    قال الشاعر :   

 زِلــــمن ألوِل أبدًا هــــوحنيُن      الفتى يألفه األرِض يف منزٍل كْم    قال الشاعر :   

 القلب ريانة الكشحني مبهضومة         مـآث غري اــبته قد ٍةـــليل كمو    قال الشاعر :   

 مجعًا حنو :. جيوز أفراده وجيوز مجعه , وجيب ان يبقى نكرة يف كل االحوال سواء أكان مفردًا ام  2

 رجاٍل رأيت  ( كمرجٍل رأيت     /     كم  )   

 ( !!غائب وأنت ذكرناك مّرٍة كم ) التقدير  (  !!  غائب وأنت ذكرناك كم)  . جيوز حذفه للعلم به حنو : 3

. مجلتها عبارة عن سؤال فاملتكلم ينتظر جوابًا  1
  حنو :
كتابًا اشرتيتكم 

عن امر  االخبار . مجلتها عبارة عن مجلة يراد بها 1
 حنو : خمربما فاملتكلم ال يستدعي جوابًا ألنه 

 من سائٍل أعطيت كم 
. مجلتها ال تفيد التصديق والتكذيب الن الكالم  2

 االستفهامي ال حيتمل الصدق والكذب
 

. مجلتها تفيد التصديق والتكذيب الن الكالم  2
 حيتمل الصدق والكذب  اخلربي

بلدًا زرت (  كم. متييزها يكون منصوبًا حنو : )   3
عليها حرف جر  دخلوجيوز ان يكون جمرورًا اذا 

 بلٍد زرت كمحنو : ب
 

 . متييزها ال يكون اال جمرورًا حنو : 3
 ظاهرة (  ِمْن  من بلٍد زرت  ) اذا كانت كم
 مقدرة (  ِمْن  بلٍد زرت   ) اذا كانت  كم

  مفردًا , حنو :. متييزها ال يكون اال 4
 رجاًل رأيت كم

 

 . متييزها يكون مفردًا او مجعًا , حنو : 4
 علوٍم درست               كمعلٍم درست     /        كم

 . يستفهم بها عن املاضي واملستقبل 5
 

 باملاضي فقط ختتص.  5
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( اخلربية كماالستفهامية ( اىل )  كمحتويل اجلملة من ) 

(  خربية كماالستفهامية ( يف املثال اىل )  كم( و اردنا حتويل ) تلميذًا يف املدرسة  كماذا قلنا مثاًل :   ) 
فهناك عدة احتماالت لإلجابة هي :

(تلميٍذ يف املدرسة  كمفتصبح : )  جر التمييز باإلضافة وأفراده  .1
(ِمن تلميٍذ يف املدرسة  كمفتصبح : )       جر التمييز حبرف اجلر وافراده   .2

(تالميٍذ يف املدرسة  كمفتصبح :  )  جر التمييز باإلضافة ومجعه 
(ِمن تالميٍذ يف املدرسة كم  فتصبح : )     جر التمييز حبرف اجلر ومجعه    

(  يف اجلمل االتية : خربية كماالستفهامية ( اىل  )  كمحول ) س / 

؟مشروعًا اقامته املدرسة  كم - أ
؟ساعًة تقرا يف اليوم  كم - ب

االستفهامية ( كم( اىل ) اخلربية كمحتويل اجلملة من )  

االستفهامية (  كم( يف املثال اىل )  خربية كم( اذا اردنا حتويل ) ِمْن مهندسني يف املوقع  كماذا قلنا مثاًل :) 
 نقوم مبا يلي :

 حنول التمييز من اجلمع اىل املفرد .1
نقوم حبذف حرف اجلر وننصب التمييز .2

(مهندسًا يف املوقع كم  فتصبح اجلملة :  )

يف اجلمل االتية : االستفهامية ( كم) اىل ( خربية كم)   س / حول

 الوطن خدمعامٍل  كم - أ
ِمْن جباٍل يف العراق  كم - ب
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اسم استفهام معرب ال ُيعرف معناه اال حبسب املضاف اليه الذي يأتي بعــده , وغالبــًا ما تكـون  : أي.  9
ِذِه إِيَمانًا  أَيُّ  )( مشددة ) أي بتضعيف الياء ( كقوله تعاىل :  أي)  كما يف قول  ختففوقد  ( ُكم  َزاَدت ُه َهٰ

 الفرزدق :

 مواطُرْه اسَتَهلَّْت الَغْيث من عليَّ           ُهماأْي والسماكنِي َنْصرًا تنظَّْرُت

( معناها من أي ) تأخذ ( معربة حيث تظهر عليها حركات االعراب الثالث رفعًا ونصبًا وجرًا , وأي  وتكون )
 املضاف اليه وتدل على :

 العاقل ( يدل علىالطالِب املضاف اليه وهو )   (     الطالِب عندك أي حنو / )    ل : ــــــالعاق .1
 ( يدل على غري العاقل  قصيدٍة(       املضاف اليه وهو ) قصيدٍة حفظت  أيحنو / )    ر العاقل : ـغي .2
 ( يدل على الزمان يوٍماملضاف اليه وهو )   (     ر ــافــيوٍم تسأي  حنو / )   ان : ــــــالزم .3
 ( يدل على املكان بلٍدليه وهو ) املضاف ا  (      ن ــكــبلٍد تس أيحنو / )    ان : ـــــــاملك .4
 (املفعولية املطلقة اضيفت اىل مصدر وتاله فعل من لفظه وتسمى ) اذا     دث :ـــــاحل .5

لَُم الَِّذيَن ظَلَُموا )كقوله تعاىل :  و ( وهـأي املصدر املضاف اليه )  ( ُمنَقلَبٍ يَنَقلُِبونَ  أَيَّ َوَسيَع 
 ( من لفظه وهو يدل على احلدث ينقلبون( تاله الفعل )  منقلٍب) 

 

 ( تفهم من سياق الكالم وهي :أي انواع )    فائدة :

َواَن َعلَيَّ ۖأَيَّ ) :قال تعاىلأي الشرطية : .1 ََجلَي ِن َقَضي ُت َفََل ُعد   (َما اِل 
ِن ِعتِي ًاُهم  أََشدُّ َعلَى ـيُّ ثُمَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكل ِ ِشيَعٍة أَ )  قال تعاىل:  أي املوصولة : .2 َمٰ  ( الرَّح 
نَساُن َما َغرََّك بَِرب َِك ال َكرِيمِ ـيُّ يَا أَ ) قال تعاىل:أي اليت يتوصل بها اىل نداء ما فيه ) أل ( : .3 ِ  (َها اْل 
 بناء أيوأتى النهار وسار به طارق          يبين مللك الشرق     قال الشاعر :        أي الكمالية : .4
 يوم شئت أيزرني        أي اليت تفيد التعميم : .5
لَُمونَ  أَيُّ فَ )   قال تعاىل:   أي االستفهامية : .6 ِن ۖ إِن ُكنُتم  تَع  َم   (ال َفرِيَقي ِن أََحقُّ بِاِل 
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: االستفهام للتصديق

الذهن  خاليهو طلب السؤال عن شيء حدث وقوعه او ال , ومسي هذا االستفهام تصديقًا الن املستفهم 
 من اجلواب ومصدقًا ملا جياب عنه 

املعادلة (أم بدون ) وتكون اهلمزة (  اهلمزة,  هل)  أدواته هي :

 

 

أنواع االستفهام احلقيقي

 االستفهام للتصديق االستفهام للتصور

 تكون االجابة على االستفهام التصديقي كما يلي

 اذا كان االستفهام منفيًا
(مجلة االستفهام منفية ) 

 نفي اجلواب
(نعم ) بــ

 اثبات اجلواب
 (بلى ) بــ

 اذا كان االستفهام مثبتًا
(مجلة االستفهام مثبتة ) 

 نفي اجلواب
(ال ) بــ

 اثبات اجلواب
(نعم ) بــ
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: االستفهام التصديقي المثبت امثلة

َذا بِآلَِهتَِنا يَا إِب َراِهيمُ  أَنتَ أَ َقالُوا ) :قال تعاىل (َفَعل َت َهٰ

َتَنا أَ َقالُوا ) :قال تعاىل َدهُ ِجئ  ُبَد اللََّه َوح   (لَِنع 

اِحُرونَ أَ ) :قال تعاىل لُِح السَّ َذا َوََل ُيف  ٌر َهٰ  (ِسح 

(أَُدلُُّكم  َعلَٰى تَِجاَرٍة تُنجِيُكم م ِن  َعَذابٍ أَلِيمٍ  َهل  ) :قال تعاىل

َماًَل  َهل  ُقل  ) :قال تعاىل َسرِيَن أَع  َخ   (نَُنب ُِئُكم بِاِل 

 (َوَجدتُّم مَّا َوَعَد َربُُّكم  َحق ًا ۖ َقالُوا نََعم   َهل  فَ ) :قال تعاىل

ـرــعمـ هذا نعْم,:  الوسطى قالت           ؟ تىــالف رفنــتعأ:  الكربى قالت    قال الشاعر :   

َعــمَوَج ؤادًاـــُف ُهــــَجواِنُح َضمَّْت          ٍم ـمُلَتَي ٌةــــَرْحَم ؤاِدَكــــُف يف َهْل     قال الشاعر :   

ُث؟ــباع الَكــوص من لي هْلف مميٌت          هجْرتين مذ لي الّشوَق إّن فديُتَك,    قال الشاعر :   

: االستفهام التصديقي المنفي امثلة

َدُه ۖ  لَي سَ أَ ) :قال تعاىل ) اللَُّه بَِكاٍف َعب 

رِ اللَّهِ  لَم  أَ ) :قال تعاىل َشَع ُقلُوُبُهم  لِِذك   (يَأ ِن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَن تَخ 

ٍء   َغي رَ أَ ُقل  ) :قال تعاىل (اللَِّه أَب ِغي َرب ًا َوُهَو َربُّ ُكل ِ َشي 

ِمنِيَن ) :قال تعاىل ُكم  َربُُّكم بَِثََلثَِة آََلٍف م َِن ال َمََلئَِكِة ُمنَزلِينَ  لَنأَ إِذ  تَُقوُل لِل ُمؤ  ِفيَُكم  أَن ُيِمدَّ (يَك 

لَُم َمن  َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف ال َخبِيرُ  أَََل ) :قال تعاىل (يَع 

؟ ُرــأم وال عليَك نهيٌّ للهوى أما    الّصرب        ِشيَمُتَك الّدمِع َعِصيَّ أَراَك    قال الشاعر :   

ِشَماِلَيا ِمْن َأِخي َلـْوِمي َوَما َقِليٌل           اــَنْفُعَهـ اْلَمالَمـَة َأنَّ َتْعَلَمـا ْلـْمأَ    قال الشاعر :   

على االستفهام املنفي  يدخل( ال  هلاالمثلة السابقة بأّن حرف االستفهام )  خاللنالحظ من    فائدة :
(اهلمزة وهل  خصائصعلى املثبت واملنفي وسيتم شرح ذلك يف )  تدخل( فهي  اهلمزةعلى عكس ) 



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ /   لعلمي  للصف السادس ا/  اسلوب االستفهام

14

: االستفهام للتصور
هو االستفهام عن أحد شيئني , ويكون ذلك عندما يستفهم عن مفرد , أي يطلب به تعيني أمر بني أمرين 

 (نعم او ال اذن فاجلواب فيه يكون بالتعيني , وال تصح االجابة عنه بـ) 

أدواته هي :

 ) اهلمزة + ام املعادلة العاطفة (
 مجيع أمساء االستفهام 

 :  امثلة

ُن ال َخالُِقونَ أَ ) :قال تعاىل لُُقونَُه أَم  نَح   (أَنُتم  تَخ 

َذا أَم  أَنُتم  ََل تُب ِصُرونَ أَ ) :قال تعاىل
ٌر َهٰ  (َفِسح 

 (تِل َك بِيَِمينَِك يَا ُموَسىٰ  َماوَ ) :قال تعاىل

َمئِذٍ يَُقوُل ) :قال تعاىل نَساُن يَو  ِ  (ال َمَفرُّ أَي َن  اْل 

َعــــاِرف باحلي َأْنت أم نســـب ذوأ         َهُهَنا بـك َأَتى َما حنــــان َفَقاَلت    قال الشاعر :   

احَليــــاُء شيَمَتـــَك ِإنَّ َحيـــــاُؤَك     َكفانــي َقــد َأم حاَجيت َأذُكــُرأَ    قال الشاعر :   

َنَشِب ؟ َوَعن ِعـــرٍض َعن امُلداِفُع َمِن       ؟  َعَرَضت ِعّلــٌَة ما ِإذا امُلداوي َمِن    قال الشاعر :   

ُدّلِني وصالــك اىل السبيـــل كيف أذلنـي          و أعـــّزه هــواه يامــن    قال الشاعر :   

( وهو حرف ال حمل له من االعرابهمزة االستفهام ما ُيستفهم به عن التصور والتصديق وهو )  .1
 ( وهو حرف ال حمل له من االعراب هله عن التصديق فقط وهو ) ما ُيستفهم ب .2
َمْن , ما , متى , ايان , اين , كيف , ما ُيستفهم به عن التصور فقط وهي مجيع أمساء االستفهام )  .3

(كم , أنى , أي 
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 :  أسئلة وزارية

                      ( واملهاجرون الفقراء اهلل؟ عند خريكم َمْن تدرونأ) (: لى اهلل عليه واله وسلم ص) الرسول قال /  1س
النوع ؟                                                                                            مبينًا استخرجهما استفهامان الشريف النص يف
 .تصور ؟خريكم من -2  . تصديق تدرون؟أ -1/ ج

 

                                                                       مضر أم ربيعة ِمن فقالوا أتوني        كمعشر ال آمنًا فيهم فأصبحت/ 2س
                                                                                                                         وملاذا؟ ذكره؟ الوارد االستفهام نوع ما
  بالتعيني عنه جياب ألنه تصور/ ج

 

                                                        املعامل؟ تلك كيف نفسي فداؤك    عامل؟ أنت هل الوجناء راكب أيا/ 3س
؟                                                                                              تصورًا االستفهام جاعاًل اهلمزة( هل)بـ استبدل

 .جاهل أم عامل أنتأ/ ج
 

                                                                      مطلُع احلشر ساعة من بدا ما إذا         ماهُلم أين اهلل عباد يدريأ/ 4س
؟                                                                                                   تصورّيًا استفهامًا البيت بداية يف االستفهام اجعل

 جيهلون   أم اهلل عباد يدريأ/ ج
 

                                                              وحما اهلوى يف سطرًا خطَّ كعاشق       فرحًا وال حزنًا ال ويضحك يبكي/ 5س
؟                                                                            ( يبكي)  من األول الشطر ملضمون مناسبة وبأداة استفهامًا صغ

 .يبكي كيف/ ج
 

                                                                            النفوس منه تسيل سيٍل أّي         عبوس يوم الفراق يوم إنَّ/ 6س
                                                                                                                                             االستفهام؟ نوع ما
 .تصور ( استفهام سيٍل أّي) / ج

 

                                    ؟خطأ  أم صوابًا فتسمعونأ  :قال كالمك, كثرة إال عيٌب فيك ما(:  إياس بن مطيع)  لـ قيل/ 7س
                                                      النص؟ يف االستفهام نوع ما       .خري اخلري من فالزيادة: قال صوابًا, نسمع بل: قالوا

 .تصور استفهام/ ج

 

                                                                           شاقا الركب هذا قلوِب أّيو          أراقا دٍم أّي الربع يدريأ/ 8س
؟                                                                                منها كل نوع وبني حددها استفهامية أساليب ثالثة البيت يف
 تصور: قلوٍب  أّي     تصور     /  :  دٍم أّي      تصديق     /:  أيدري/ ج
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 ( يف اللغة العربية على نوعني :أم )    فائدة :

( بسبب ما يتحقق من تعادل ما قبلها أم املعادلة وهي حرف عطف مسيت بـ) اواًل : أم املتصلة ) املعادلة ( :
 , وتقع دائمًا بعد : االخر( الن ما قبلها وما بعدها ال يستغين احدهما عن  املتصلةوما بعدها , ومسيت بـ) 

ٌر أَ ) كقوله تعاىل :همزة االستفهام :  - أ لَِك َخي 
ون بالتعيني الن ــواب هنا سيكـفاجل( َجنَُّة ال ُخل دِ  أَم  َذٰ

 االستفهام للتصور .
َنا )كقوله تعاىل : همزة التسوية :  - ب َناأَ َسَواٌء َعلَي  نَا َما لََنا ِمن مَِّحيصٍ أَم   َجزِع  ( أم انَّ ) ــف (َصبَر 

 هنا جاءت عاطفة مبعنى الواو
 

 

 وغريهما  (ما ابالي , ما ادري , ليت شعري ( وما شابهها مثل : )  سواءتقع همزة التسوية بعد لفظة )  .1
  أما همزة االستفهام فال يشرتط ذلك فيها, (  سواءمسيت همزة التسوية لوقوعها بعد لفظة ) و

اما همزة االستفهام فتطلب جوابا ان همزة التسوية ال تطلب جوابًا ألنها ليست لالستفهام حقيقة ,  .2
 ألنها لالستفهام حقيقة 

همزة التعيني فالكالم فيها ال حيتمل اما , ان الكالم مع همزة التسوية قابل للتصديق والتكذيب  .3
 الصدق والكذب

( الواقعة بعد همزة التسوية ال تقع اال بني مجلتني وكال اجلملتني يف تأويل مصدر مفرد ,  أمان )  .4
 ( الواقعة بعد همزة االستفهام . أموال يشرتط ذلك يف ) 

 : 

 تَُهم  أَ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَي ِهم  )  :قال تعاىل ِمُنونَ أَم  أَنَذر  ُهم  ََل ُيؤ   (لَم  تُنِذر 
 رِي أََقرِيٌب أَ َوإِن  )  :قال تعاىل  (بَِعيٌد مَّا تُوَعُدونَ  أَمد 

    : كسبا أم تناولت ما تراثًا كانأ            العال إدراكي بعد أبالي ولسُت    قال الشاعر 
 

زة االستفهــــام وال همزة التسويــة  ألنها  ــوهي اليت مل تسبق بهم  :) املنفصلة (  املنقطعة: أم  ثانيًا
( ومعناها االضطراب وتكون مبعنى وال يعطف بها اال مجلة على مجلة تكون واقعة بني مجلتني مستقلتني ) 

 ( مثل :بل  )

ِ ال َعالَِمينَ )  :قال تعاىل َتَراُه   أَم   تَنزِيُل ال كَِتابِ ََل َري َب فِيِه ِمن رَّب    (يَُقولُوَن اف 

رِِمينَ )  :قال تعاىل لِِميَن َكال ُمج  َعُل ال ُمس  ُكُمونَ  أََفَنج      فِيهِ  كَِتابٌ  لَُكم   أَم   َما لَُكم  َكي َف تَح 

ُرُسوَن(  تَد 

ُزُقُكم َمن ُقل  )  :قال تعاىل َماءِ  م ِنَ  يَر  َر ضِ  السَّ لِكُ  نأَمَّ  َواِل  عَ  يَم  م  َب َصارَ  السَّ  (َواِل 



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ /   لعلمي  للصف السادس ا/  اسلوب االستفهام

17

( ألنها  هل( والبد من تكرار ) حرف أبتداء ( فهي منقطعة )  هل( يف مجلة )  أماذا وردت )    فائدة :
 للتصديق , مثل :

َمٰى َوال بَِصيرُ  َهل  ُقل  )   :قال تعاىل َع  َتوِي اِل  َتوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر ۗ أَم  َهل   يَس  (تَس 

َعْهـــُد بتكلُّــــٍم هلــــــا َهْل َأم َردُّ         لسائـــــٍل بالُطُلــــــول هل    قال الشاعر :   

َتَوهُِّم    بعَد  الدَّاَر  َعَرْفَت  َهْل  أم        ُمَتَردَِّم     مْن  الشَُّعَراُء  َغاَدَر  َهْل    قال الشاعر :   

:  أسئلة وزارية

َت لَُهم  أَ ) َسَواء َعلَي ِهم  :   تعاىل قال /  1س َفر  َتغ  ِفَر اللَُّه لَُهم  ( أَم  س  ِفر  لَُهم  لَن يَغ  َتغ  لَم  تَس 

وملاذا ؟  الكرمية؟ اآلية يف العاطفة( أم) ترد معنى  ألي

معادل , ألنها ُسبقت بهمزة التسوية حرف: أم/ ج  

آَن أَ ) :  تعاىل قال/ 2س َفالَُها(أَم  َفََل يََتَدبَُّروَن ال ُقر       َعلَى ُقلُوبٍ أَق 
؟ ذلك علل. التصور ال التصديق لطلب استفهام الكريم النص يف االستفهام

.بالتعيني ال باحلرف يكون واجلواب متصال وليس منقطع بعدها وما ابتداء حرف(  أم ) ألن/ ج

 (  ؟  هل ( مع )  اهلمزةمتى تتشابه )     ؤال /ــس

( وبالعكس ؟ هل( بـ) اهلمزة  وهل ميكن أستبدال )            

( حيث ميكن تصديقًا مثبتًا عندمـــا يكــون االستفهـــام ) (  هل ( مع )  اهلمزة) تتشابه    اجلواب /
 . ( وبالعكس هل) بداًل (اهلمزة  أستبدال )

 :  امثلة

جنــــح الطالـــــب ؟   أ               ) استفهام تصديقي مثبت (       جنـــح الطالــب ؟     هل

حتسن اللعب بالكرة ؟  هل                              ) استفهام تصديقي مثبت (   حتسن اللعب بالكرة ؟        أ
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( املعادلة اذا كان  أم( يف االستفهام للتصديق والتصور  وتكون اهلمزة مقرتنة بـ)  اهلمزة)  تدخل  أوالً :
 ( أم املعادلة ) للتصديق فقط وال تكون مقرتنة بـ تدخل( هل  )بينما االستفهام للتصور , 

 :  امثلة

َتِمُعونَ  َهل  َوقِيَل لِلنَّاسِ )    :قال تعاىل  االستفهام للتصديق                                (أَنُتم مُّج 

ُرثُونَ )    :قال تعاىل َرُعونَُه أَ  أََفَرأَي ُتم مَّا تَح  ُن الزَّارُِعونَ  أَم  أَنُتم  تَز   االستفهام للتصور     (نَح 

 ( اهلمزة) بدال من  (هل  )ماشيًا ( يف هذه اجلملة ال ميكن استبــدال أم راكبًا جئت أقلنا )  إذا  فائدة :
على االستفهــــام للتصور تأتي معها  تدخـــــلواهلمــزة عندما الن اجلــواب هنا يكـــون بالتعيني , 

 ( .أم املعادلة ) 

 

 : أسئلة وزارية 

ـِْجيــُلأَ َأْدِري ما اهلل فو/     1س  َتْحَذُر كنَت َمن ناَم قد َأْم ِبَك َسَرْت            حاَجـٍة َتع

 ؟ وملاذا ؟(  اهلمزةـ) ( بهل هل ميكن استبدال )  .1
 للهمزة ماهي ؟  خصيصةمثة  .2

اال على  تدخل ( ال هل ( الن االستفهام هنا للتصور  و )  اهلمزة( بـ)  هل. ال ميكن استبدال )  1 ج (
(                                                                             أم املعادلة ( ال تقرتن بـ)  هلاالستفهام للتصديق  أي ان ) 

 (أم املعادلة اهلمزة اقرتانها بـ)  . خصيصة 2
 

 َمـوِعِد ُكـلَّ َأخـَلَفت أم ِبـعـاِقَبٍة      َمعَبٍد ُأمِّ ِمـن الـَحبِل َجـديُد َأَرثَّ/    2س 

 اهلمزة ؟ خصيصةما و  ما نوع االستفهام ؟  .1
 ( ؟ وملاذا ؟ اهلمزة( حمل )  هلهل ميكن وضع )  .2

(                                                  أم املعادلة اهلمزة اقرتنت بـ)  خصيصة. نوع االستفهام للتصور  و 1 ج (
اال على االستفهام  تدخل( ال هل  ( الن االستفهام هنا للتصور  و )اهلمزة ( حمل )  هل. ال ميكن وضع )  2

 ( أم املعادلة ( ال تقرتن بـ)  هلللتصديق , مبعنى ان ) 
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 اجلملة املثبتة واجلملة املنفية (يف االستفهام املثبت واالستفهام املنفي ) اي يف ( اهلمزة )  تدخلثانيًا :   

 يف االستفهام املثبت فقط ) اي يف اجلملة املثبتة فقط ( تدخل( هل بينما )              

 :  امثلة

 اكِرِينَ  أَلَي سَ )    :قال تعاىل لََم بِالشَّ  (اللَُّه بِأَع 
 َر ضِ  أَلَم  )    :قال تعاىل َماَواتِ َواِل  لَم  أَنَّ اللََّه لَُه ُمل ُك السَّ  (تَع 
 َن ال َمََلئَِكِة ُمنَزلِينَ  أَلَن)   :قال تعاىل ُكم  َربُُّكم بَِثََلثَِة آََلٍف م ِ ِفيَُكم  أَن ُيِمدَّ  (يَك 
 ءٍ  أََغي رَ ُقل  )    :قال تعاىل  (اللَِّه أَب ِغي َرب ًا َوُهَو َربُّ ُكل ِ َشي 
    : أمثالي القـــاه الذي أالقي إذا         جلــد هلـا أم لسلمى اصطباَر أال    قال الشاعر 
    : ؟ أمُر وال عليــَك نهيٌّ للهوى أما الّصرُب         ِشيَمُتَك الّدمِع َعِصيَّ أَراَك    قال الشاعر 

    : ؟ ـوُبـتتــ ىـليل عن ُتــُتب ما إذا         يــأن ُبــــقل يا يـوعدتن ألسـَت    قال الشاعر 

 :  أسئلة وزارية

 صاديا؟ , وجهِك ألَق مل إذا , أظلُّ  أنين الريقَ  عذبة يا تعلمي أمل/         1س

 اهلمزة ؟ وما نوع االستفهام ؟ خصيصةما  .1
 ( ؟ اهلمزة( بـ)  هلهل ميكن استبدال )  .2

على النفي , ونوع االستفهام تصديقي                                               بدخوهلااهلمزة  اختصت.  1ج ( 
 على اجلملة املنفية ال تدخل( هل( الن اجلملة هنا منفية و ) اهلمزة ( بـ) هل . ال ميكن استبدال ) 2

 

                                                   تصافحت فيه بيض اهلند واللمم        ترى ظفرًا حلوًا سوى ظفر    أما /      2س
 ؟ ؟ وملاذا ملاذا ال جيوز أن يكون االستفهام الوارد يف النص بغري اهلمزة

 االستفهام تصديق.ج/ ألن الكالم منفي, 
 

                                                                                        يعرُف اإلحسان إنساُنأما  وال أفرط يف حق غدًا ليٍد         فضلى    /  3س
 ( مكان اهلمزة؟ علل ذلك.  هلأميكنك وضع ) 

 للمثبت فقط. هليستفهم بها عن املنفي, واهلمزة ج/ ال ميكن, ألن 
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( ثم  , الفاء, الواو  ( هلا الصدارة يف الكالم اذ انها تسبق أحرف العطف ) اهلمزة)     ثالثًا : 

( الفاء, الواو ) ليس هلا الصدارة يف الكالم اذ يأتي قبلها حريف العطف (  هل) أما            

:  امثلة

  (قال تعاىل الواو+  اهلمزة       ):   ( ََر ضِ لَم  يَنظُُروا فِي َملَُكوتِ أَو َماَواتِ َواِل  (السَّ

  (قال تعاىل الفاء+  اهلمزة       ):   ( َِفُرونَُه  أَف َتغ   (ََل يَُتوُبوَن إِلَى اللَِّه َويَس 
  (ّمــث+  اهلمزة   )     (إَِذا َما َوَقَع آَمنُتم بِِه  أَثُمَّ )   :قال تعاىل 
 ( قال تعاىل لـالـواو + هــ       ):   (  نَُجازِي إَِلَّ ال َكُفورَ  َوَهل)

 ( قال تعاىل الفـاء + هــل        ):   (  َتةً  َفَهل اَعَة أَن تَأ تِيَُهم بَغ  (يَنظُُروَن إَِلَّ السَّ

 يف كلمة واحدة , مثل : اخلصيصةوقد جتتمع هذه 

املعسول رضابك حول مسطني           أدمعي من أللئ نظمـت أفهل     قال الشاعر :   

أبكي وجــف مين البكاء أفهل     مطري ينزف الدموع بالشتاء     قال الشاعر :   

:  أسئلة وزارية

بِِل َكي َف ُخلَِقت   أََفََل )/  قال تعاىل : 1س ِ (يَنظُُروَن إِلَى اْل 

للهمزة أذكرها ؟ خصيصةمثة أكثر من 

(   الفاءهلا الصدارة يف الكالم اذ انها سبقت حرف العطف ) اهلمزة .  1ج / 
 على النفي دخوهلا.  2

الظهُر واحدودَب اجلنباِن حنَل وقد        صبيــة تكـون أن تمتنـ وٌزــعج/           2س

  الدهُر أفسـَد ما العطــار ُيصلُح وهل       هـاــشباب تبغي العطـاِر إىل ذهبت  
واذكر السبب ؟ بأخراستبدل حرف االستفهام 

انها تسبق احرف العطفاهلمزة هلا الصدارة يف الكالم اذ السبب : يصلح العطار .....  أو ج /  

 تداني العناق بعد وهل إليها  ٌ مشوقة بعُد والنفُس أعانقها                / 3س
 ( , اكتب العبارة مع التعليل ؟ هل( بـ)  اهلمزةملاذا ميكن استبدال ) 

: اهلمزة هلا الصدارة يف الكالم) أو بعد العناق ... (  السبب ج / الن االستفهام تصديقي مثبت ,   
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ذهب صرف يساويه بهرج هلمتى يستقيم الظل والعود أعوج      و         /4س

حرف االستفهام ؟ خصيصة ما نوع االستفهام يف الشطر الثاني ؟ وما .1
 معلاًل ؟؟   آخراستبدل حبرف االستفهام حرفًا  .2

( بأن ليس له الصدارة يف الكــــالم  هلحرف االستفهام )  خصيصة , و للتصديق. نوع االستفهام  1 ج/ 
(        الواو  اذ سبقه حرف عطف )

 اهلمزة هلا الصدارة يف الكالم اذ انها تسبق احرف  العطف السبب : ...  ذهب صرف أو. 2

 أفــوال تتعلمــني ما منـــهأو       طالعًا بدري أين ليلي أجنوم         /  5س
 بالتعليل ؟ إجابتك معززا الثانية باألداة(  هل) بـ استبدل

فتسبقها هل أما الكالم يف الصدارة هلا اهلمزة ألن اهلمزة بعد الواو تقع/  منه وهل/ ج

ُيهضُم حٍق ألف العروبة لبين       الورى ويف احلياة ذل فرتتضيأ/        6س

 اهلمزة ؟ خصيصة ما نوع االستفهام ؟ وما .1
استبدل هل باهلمزة واعد كتابة البيت مع التعليل ؟ .2

اهلمزة بأن هلا الصدارة يف الكالم اذ انها سبقت حرف العطف  اختصتو, االستفهام للتصديق .  1ج / 
 : ألن هل ليس هلا الصدارة يف الكالمالسبب ترتضي  ,  فهل.  2

  بالرد تقابل َأاّل أكرمت هلف       جوابها يرُد ال كتيب بال فما/      7س
 التعليل ؟ مع العبارة واكتب آخر حرفًا االستفهام حبرف استبدل

الكالم اذ انها تسبق حروف العطف يف الصدارة هلا اهلمزة ألنَّ. أكرمتف أ/ ج

 َسَأُلوا الَغوَّاَص َعْن َصَدَفاتي َهْلَف          أنا البحُر يف أحشاِئِه الدرُّ َكاِمٌن      /   8س
 واعد صياغة البيت مع التعليل ؟ باخراستبدل حرف االستفهام 

سألوا الغّواص ....  أفـج / 

العطفالكالم اذ انها تسبق حروف  يف الصدارة هلا اهلمزة : ألنَّالسبب      
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ل ـــــــا دليـويفهــم ذلك من سيــاق الكــالم أو اذا دل عليه ختفيفًاجيوز حــذف اهلمزة من الكالم   رابعــًا : 
أما هل فال ميكن حذفها من اجلملة ( والدليل هو وجود أم املعادلة يف االستفهام التصوري ) 

:  امثلة

: رَ  َقاَل آَمنُتم  لَُه َقب َل أَن  )قال تعاىل ِح  (آَذَن لَُكم  ۖ إِنَُّه لََكبِيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم الس 

أامنتم له قبل .....التقدير : 
 انـــِبَثم َأْم َرـــاجَلْم ُتـــَرَمْي ٍعـِبَسْب ٌب,ـــحلاس يــوإن ادري, ما فواهلل

وجود) أم ( املعادلةالدليل : أبسبٍع ....        التقدير :
 َّراِبـــَوالُت ىــَواحَلص ِمـــالَنج َعَدَدرًاـــَبه تــُقل ُتِحبُّها واـقال ُثم

أحتبها ....التقدير : 
 يْرَتقي الَبْدِر إىل أْم َيسعى الَبحِر إىل دَرى َفما الِبساِط يف َيمِشي َوأْقَبَل

وجود) أم ( املعادلةالدليل : أاىل البحر ....       التقدير :
 زع؟ـــراه أجــع بذكـــوأني متى أمس  وى وأدمعي ـترى عنده علم بشج

ترى أعنده علم .... ) أو (  أترى عنده ....   التقدير : 
 اليــــِحي راِءـــِبالَع اٌةـــَفت لــَب ال    اِلـــَخي ُفــَطي ذاَك َأم َأرى َشَبحًا

وجود) أم ( املعادلةالدليل : أشبحًا أرى ....       التقدير : 

: أسئلة وزارية

  عظيم ذنٍب ذا األعماِل ِمَن     زاٍد بغري الكريم على قدمَت        / 1س
        أداته؟ ميزة وما االستفهام؟ نوع ما
  .ختفيفًا اهلمزة حذفت ,تصديق/ ج

  جْتديُد فيَك بأْمٍر أْم َمَضى مَبا عيُد يا ُعدَت حاٍل بأّيِة عيٌد         /2س
  دل على احلرف احملذوف ؟ وما الدليل الذي ساعدك للوصول اليه ؟ وما هو سبب احلذف ؟

اهلمزة            احلرف احملذوف : ج / 
ـــفللتخفي :سبب احلذف 

أمبا مضى ..       التقدير : 
 املعادلةوجود أم ل : الدلي

  اـــفأحاهل اــبطوهل البلى حلى          خاشعًا لربعك ما سعدى دار يا     / 3س
            ؟ نوعه مبينًا استفهام من جتده ما استخرج

            .تصور نوعه استفهام: لربعك ما/ ج
حمذوفة االستفهام وهمزة للتصديق نوعه استفهام:  البلى حل
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  الطروب احلادي بك حدى غدا             وجيب أم كـبقلب أودى جـوى    / 4س
 وما الدليل الذي ساعدك للوصول اليها ؟؟ اهلمزة  خصيصةما 

    للتخفيفحذفت اهلمزة :  خصيصةج/ 
: أجوى أودى ....     التقدير

 وجود ) أم ( املعادلةالدليل : 

( وهو حرف يفيد التوكيد أنَّ  املشبه بالفعل ) ( على احلرف اهلمزة)  تدخل  خامســًا : 

 عليها  تدخل ال(  هل) بينما 

:  امثلة

: (َِلَنَت ُيوُسُف ۖأَإِنََّك  َقالُوا)قال تعاىل

  َّالسفر شاق ؟َأأن 
 َّ؟ ناجٌح الطالَب َأأن

(  أذا( و ) أْن الشرطية )  ( على اهلمزة)  تدخل  سادسًا : 

 عليهما . تدخل( ال  هلبينما ) 

:  امثلة

: رُِفونَ  أَئِنَقالُوا طَائُِرُكم مََّعُكم    )قال تعاىل ٌم مُّس  تُم   بَل  أَنُتم  َقو  (ُذك ِر 

: َقابُِكم    إِنأَفَ )قال تعاىل  (مَّاَت أَو  ُقتَِل انَقلَب ُتم  َعلَٰى أَع 

: َنا َوُكنَّا تَُرابًا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمب ُعوثُونَ أَإَِذا  َقالُوا)قال تعاىل (ِمت 

 سافَر أبي سافرُت معه أأْن
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من معناه احلقيقي اىل أغـراض  خيرجان املعنى احلقيقي لالستفهام هو طلب العلم بالشيء , ولكنه قد 
ان جييب عن شيء جمهول وامنا فيه معاني بالغيــة جمازيـة  املخاطباذ ان املتكلم ال يريد من  اخرى

 اهمها :

(النفي الضمين االستفهام اجملازي الذي يتضمن معنى النفي )  

 به علمه مع الشيء عن يسأل بل السائل لدى جمهول شيء معرفة به يراد ال االستفهام من النوع وهذا
  حيدث أن ميكن وال حيدث مل شيء عن السؤال يكون حني النفي هو بالغّي لغرض

. اذا جاء بعد االستفهام استثناء فاالستفهام يفيد النفي الضمين 1

نفي ضمين=   استثناء+ اداة االستفهام   

:  امثلة

: َفُع ِعنَدُه  َمن) قال تعاىل نِِه   إَِلَّ َذا الَِّذي يَش  (بِإِذ 

: نُوَب  َمنوَ ) قال تعاىل ِفُر الذُّ (اللَّهُ إَِلَّ يَغ 

: (أَن تَأ تِيَُهُم ال َمََلئَِكةُ إَِلَّ يَنظُُروَن  َهل  ) قال تعاىل 

: َساِن َهل  ) قال تعاىل ح  ِ َسانُ إَِلَّ َجَزاُء اْل  ح  ِ (اْل 

   : َخْفِض َوِمْن َعَناٍء ِمْن ِفيَها َكاَن ِبَما         َتْنَقِضي ُثمَّ َساَعًة ِإلَّا الدَّْهُر َهِلقال الشاعر

  َأمرُيهــــــا َوأنـَت ِإّلا ُكلُّها         ِبُملَتَحــــٍم َعدنـاَن َأحياُء ِاجَتَمَعت َهِل:  قال الشاعر
   : وانفراجهـا؟ ضيقــة وإال واجنالؤها         وشيــكًا غمرٌة إال الدهر هلقال الشاعر

. اذا جاء بعد أداة االستفهام أداة نفي ظاهر فاالستفهام يفيد النفي الضمين  2

نفي ضمين=   أداة نفي ظاهر+ اداة االستفهام      

:  امثلة

: أَلَي سَ َولَو  تََرٰى إِذ  ُوقُِفوا َعلَٰى َرب ِِهم    َقاَل )قال تعاىل  ِ َذا بِال َحق  (َهٰ

: ُبُدوَن أَ َقاَل )قال تعاىل ِحُتونَ َما تَع  (تَن 

: ُعوَن إِن ُكنُتم  َصاِدقِينَ  أََغي رَ )قال تعاىل (اللَِّه تَد 

  مسَّهــَدا الّسليَم بات كما وبت     أْرَمَدا,َ  َليـَلة َعيناَك َتغَتِمْض أَلْم : قال الشاعر



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ /   لعلمي  للصف السادس ا/  اسلوب االستفهام

25

االتية : اخلطواتاىل النفي وُيفهم من سياق الكالم وللتأكد منه نتبع خيرج . هناك استفهام  3

 (ستكون اجلملة صحيحة ( اذا جاء بعدها فعل , )  الأ ( نضع مكان أداة االستفهام ) 

:  امثلة

: ِمنُ َفَقالُوا )قال تعاىل ُمُهَما لََنا َعابُِدونَ  أَنُؤ  لَِنا َوَقو  (لِبََشَري ِن ِمث 

... نؤمنال التقدير : 
 : َتوِي ُقل  ) قال تعاىل لَُموَن ۗ َهل  يَس  لَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَع  ) الَِّذيَن يَع 

ال يستوي ...التقدير : 
 : ِدي ) قال تعاىل َد إِيَمانِِهم  َكي َف يَه  ًما َكَفُروا بَع  (اللَُّه َقو 

 ال يهدي ...التقدير : 
  البحر يف واحلوت الطري رزق فقد             رازق واهلل الفقر ختاف فكيف : قال الشاعر

ختاف ...ال التقدير : 

  يهـدُم؟ وغرُيك تبنيــِه كنـَت إذا           متاَمـه يومًا الُبنيـاُن َيبُلُغ متى : قال الشاعر
ال يبلغ ...التقدير : 

(ستكون اجلملة صحيحة ( اذا جاء بعدها اسم , )  ماب ( نضع مكان أداة االستفهام ) 

:  امثلة

َدُق وَ ) قال تعاىل : (ِمَن اللَِّه َحِديًثاَمن  أَص 

ما اصدق  ...التقدير :    

َدُق وَ ) قال تعاىل : (ِمَن اللَِّه قِيَلً َمن  أَص 

ما اصدق  ...التقدير :   
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(التعجب السماعي أسلوب التعجب )    

ان االستفهام اجملازي املقصود منه التعجب ال يراد به معرفة شيء جمهول , وامنا يراد به التعجب فقط 
 ويفهم ذلك من سياق الكالم 

: امثلة

: َذاأَ َقالَت  يَا َوي لََتٰى )قال تعاىل ٌء َعجِيبٌ  أَلُِد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهٰ َذا لََشي  لِي َشي ًخا ۖ إِنَّ َهٰ (بَع 

: قال تعاىل( ِ َرأَتِي َعاقٌِر ۖ  أَنَّىٰ  َقاَل َرب  (يَُكوُن لِي ُغََلٌم َوَقد  بَلََغنَِي ال كِبَُر َوام 

: يَاُكم  ۖ َكي فَ )قال تعاىل َواتًا َفأَح  ُفُروَن بِاللَِّه َوُكنُتم  أَم  (تَك 

: بِِل َكي َف ُخلَِقت  َفََل أَ )قال تعاىل ِ (يَنظُُروَن إِلَى اْل 

: تَِها ۖ  أَنَّىٰ َقاَل )قال تعاىل َد َمو  ِذِه اللَُّه بَع  يِي َهٰ ) ُيح 

  ْلَجَوىٱ ِثــَأَحاِدي ِمْن اــَوَحِديًث  ًراـــــَخَب َأْمَسى بُّــْلُحٱ َذاَك َكْيَف : قال الشاعر
  ُبـَطبي اـــالّدْنَي ِةـــِلِعّل َوأْنَت ْيٍءـبَش اــالّدْني ُتِعلَُّك َكيــَفَو : قال الشاعر

وُبــَيُن اــِلَم اُثــامُلْسَتغ َتـَوأْن      داٍءـب َوىــالّشْك َتُنوُبَك َكيـَفَو 
  اِمـالّزح مَن أنِت ِتــَوَصْل فَكيَف ٍتــِبْن لُّــُك ديـِعن الّدْهِر ِبْنَتأ : قال الشاعر

( وتفيد التعجب السماعي  ملاذا ( شبه مجلة فهي مبعنى ) ما االستفهامية اذا جاء بعد )   فائدة :

( تعجب مساعي               ملاذا مبعنى )   = شبه مجلة + ما االستفهامية 
 مثل :

(ََل تَأ َمنَّا َعلَٰى ُيوُسَف َوإِنَّا لَُه لََناِصُحونَ َما لََك َقالُوا يَا أَبَانَا )قال تعاىل :

) تعجب مساعي عن طريق االستفهام اجملازي (مالك : مبعنى ملاذا  

ُهَد أَم  َكاَن َما لَِي َوتََفقََّد الطَّي َر َفَقاَل )قال تعاىل : (ِمَن ال َغائِبِينَ ََل أََرى ال ُهد 

) تعجب مساعي عن طريق االستفهام اجملازي (مالي : مبعنى ملاذا  

َرارِ َما لََنا َوَقاُلوا )قال تعاىل : َش  (ََل نََرٰى ِرَجاًَل ُكنَّا نَُعدُُّهم م َِن اِل 

) تعجب مساعي عن طريق االستفهام اجملازي (مالنا : مبعنى ملاذا  

مالوا قد الناس فعنه مــال عنده ال ومن      مال عنده ملن مالوا قد الناس أرى مالي  : قال الشاعر 
 ) تعجب مساعي عن طريق االستفهام اجملازي (: مبعنى ملاذا   يمال

اأُلَمُم الّدْولِة َسيِف ُحّب َوَتّدعي        َجَسدي َبَرى َقْد ُحّبًا ُأَكتُِّم لي ما   : قال الشاعر 
 ) تعجب مساعي عن طريق االستفهام اجملازي (مالي : مبعنى ملاذا  

وثناها    اهلوى على القلوب عطف        تناهى     الغرام   قلت  إذا  مالي  : قال الشاعر 
 ) تعجب مساعي عن طريق االستفهام اجملازي (مالي : مبعنى ملاذا  
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: أسئلة وزارية

ِمِه  )قال تعاىل :/  1س ُبُدونَ  َماَذاإِذ  َقاَل ِِلَبِيِه َوَقو  ًكا آلَِهًة ُدوَن اللَِّه تُرِيُدونَ أَ   تَع  (ئِف 

اىل غرض جمازي , دل عليها مبينًا نوع الغرض ؟   خرجتاحدى اداتي االستفهام 
 هو التعجبوالغرض اهلمزة , ج / 

لَي َها ُقل ُتم   : تعاىل قال/ 2س ث  ُكم مُِّصيبٌَة َقد  أََصب ُتم م ِ َهَذا ( أَنَّى) أََولَمَّا أََصابَت 

 ؟ الكريم النص يف( أنى) خرجت معنى أّي إىل
 .للتعجب خرج جمازي استفهام/ ج

  السحر وجوب األصيل لطي     الرمال منت ركوبك إالَم/ 3س
           ؟ خرج غرض أي إىل استفهام, النص يف
 (. التعجب)  اجملازي معنى إىل خرج / ج

 إنائي يف غريي ماء وحتسب        إخائي اسحق ابن يا تنكرأ/ 4س
            أفاده؟ الذي الغرض فما استفهام, النص يف
.         التعجب معنى تضمن استفهام /ج

  يتفلل ومل به القراع طال       مهند أّي اجملد سليل مهاًل / 5س
            نوعه؟ وما البيت؟ يف االستفهام خرج معنى أي إىل
 .ضمين نفي النفي, معنى إىل خرج/ ج

ناِئِم   ُكلَّ َأْيَقَظْت َهَفواٍت على  جفونها ملَء العنُي تناُم كيَفو/      6س
            نوعه؟ وما البيت؟ يف االستفهام خرج معنى أي إىل
 .ضمين نفي النفي, معنى إىل خرج/ ج

  الَركِب مع املشَوُق القلُب رحَل وَقد        فراِقِهْم بعد العنُي تناُم كيَفو /     7س
            أفاده؟ الذي الغرض فما استفهام, النص يف
 ) النفي الضمين (النفي  معنى تضمن استفهام / ج
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( فهي معربة حيث تظهر عليها حركات االعراب الثالث رفعًا اي أمساء االستفهام كلها مبنية ماعدا ) 
 ونصبًا وجرًا 

ام هو ان ننظر يف ـاء االستفهــراب أمسـدة يف اعـوأمساء االستفهام هلا الصدارة يف الكالم , والقاع
م ـراب يستحق اســام فما تستحقه هذه من االعــة اليت حتل حمل اسم االستفهــاجلواب اىل اللفظ

 هام االستف

وألمساء االستفهام مواقع اعرابية حسب معانيها وما يقع بعدها من اجزاء اجلملة وسيكون اعراب 
 امساء االستفهام على النحو االتي :

أعراب ما يدل على العاقل و ما يدل على غري العاقل .1
 أعراب ما يدل على الزمان و ما يدل على املكان .2
 أعراب ما يدل على احلال .3
 على العددأعراب ما يدل  .4
 أعراب ما يدل على احلدث .5



 هشام عماد عبد اللطيفأعداد االستاذ /      للصف السادس االدبيقواعد اللغة العربية /  

(اذا كان املضاف اليه يدل على العاقل َمْن , َمْن ذا , أي ) ما يـدل على العـاقــل :  

(اذا كان املضاف اليه يدل على غري العاقل َما , ماذا , أي ) ما يدل على غري العاقل :    

 

 

 

 تعرب هذه االمساء على النحو االتي

 :تعرب مبتدأ اذا تالها 
 اسم نكرة. 1 
 شبه مجة  .2 
 فعل الزم. 3 
خربهفعل ناقص استوفى . 4

 فعل متعد استوفى مفعوله. 5
 فعل مبين للمجهول. 6

 :تعرب جمرورة يف حالتني 
اذا سبقــت حبـرف جــر .  1  

فانها تعرب جمــرورة حبـرف 
 اجلر

اذا سبقــت باســم نكـرة    . 2  
فانها تعرب جمرورة ( مضاف ) 

 باالضافة

تعرب يف حمل رفع   
  مقدمخبـر او مبتدأ 

 اذا تالها اسم معرفة

تعرب مفعوال به 
 وجوبًا مقدمًا 

اذا تالها فعل متعد مل 
 يستوف مفعوله 
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(اذا كان املضاف اليه يدل على العاقل َمْن , َمْن ذا , أي ) ما يـدل على العـاقــل :                

(اذا كان املضاف اليه يدل على غري العاقل َما , ماذا , أي ) ما يدل على غري العاقل :    

 تعرب هذه االمساء على النحو االتي :

 . تعرب مفعوالً  به مقدمًا وجوبًا اذا تالها فعل متعٍد مل يستوِف مفعوله  1

   

 

 : امثلة

ِدي َماإِذ  َقاَل لِبَنِيِه ) قال تعاىل : ُبُدوَن ِمن بَع   (تَع 
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًامــا 

 : تاله فعل متعٍد مل يستوف مفعوله السبب
 

 (آيَاتِ اللَِّه تُنكُِرونَ أَيَّ َوُيرِيُكم  آيَاتِِه فَ ) قال تعاىل :
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف مفعول به مقدم وجوبًا معرب: اسم استفهام  ايَّ

 : تاله فعل متعٍد مل يستوف مفعوله السبب
 

 تواصل ؟ َمْنتروم ؟         وصددَت عنك ف َمْنأعرضت عنك ف  : قال الشاعر 
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا َمْن

 : تاله فعل متعٍد مل يستوف مفعوله السبب
 

 َثْغــر وِســداِد كريهــٍة أضاعوا           ليوِم فًتى َأيَّو أضاعوني  : قال الشاعر 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف مفعول به مقدم وجوبًا معرب: اسم استفهام  ايَّ

 : تاله فعل متعٍد مل يستوف مفعوله السبب
 

 َتُزوُر , اخلصيِب بعـَد ,ً  فتـى أّيفـ  ركاُبنا, اخلِصيِب أْرَض َتـُزْر مل إذا  : قال الشاعر 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف مفعول به مقدم وجوبًا معرب: اسم استفهام  ايَّ

 : تاله فعل متعٍد مل يستوف مفعوله السبب

 ( تعود على غري املصدر وهي هاء املفعول به مثل : اهلاءعالمة الفعل املتعدي أن تتصل به )   فائدة :

 ( ه) ساعدتَمْن ساعدت من اصدقائك ؟    
 ( ه) استعرتـة ؟    رت من املكتبـا استعـم

 

 ( فاعل ) املفعول به غري موجود   فعل متعٍد مل يستوف مفعوله  +   اسم استفهام ) عاقل او غري عاقل ( +
 مفعواًل بـه مقدمًا وجوبًا ( ) يعرب
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 :  أسئلة وزارية

َقاَل َربُُّكم  ۖ َقالُوا ال َحقَّ ۖ َوُهَو ال َعلِيُّ  َماَذاَحتَّٰى إَِذا ُفز َِع َعن ُقلُوبِِهم  َقالُوا )قال تعاىل :/ 1س

 يف ضوء منهجك أعرب ماذا موحدة غري جمزأة معززًا ذلك بالقاعدة ؟ (ال َكبِيرُ 

 حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا اسم استفهام مبين على السكون يف: ج / مـاذا 
 تاله فعل متعٍد مل يستوف مفعولهالسبب :     

  ( الواردة ؟أّي  ما اعراب ) ؟      حزن يبعث املطر أّيأتعلمني /   2س

 اسم استفهام معرب مفعول به مقدم وجوبًا منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضافج / ايَّ : 
 متعٍد مل يستوف مفعولهتاله فعل السبب :     

                                              خبريا النجوم علم يف لست أنا            تسألي ال غٍد يف سألقي ماذا/     3س
 أعرب اسم االستفهام معلاًل ؟

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًاج / ماذا : 
 فعل متعٍد مل يستوف مفعوله تالهالسبب :     

                                                                                                   ( أكرمَت؟ َمْن( . )  أكرمَت؟ رجٍل أيَّ) / 4س
 ؟ بينهما الفرق مبينًا تامًا إعرابًا أعربهما لالستفهام, امسان اجلملتني يف

 استفهام معرب مفعول به مقدم وجوبًا منصوب بالفتح وهو مضاف. اسمأيَّ: ج / 

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا. َمْن:      

أذكر                                                                        اجلليلة أياديك أّيو          اشكر مجيلك من مجيٍل أّي/  5س
 ؟  معلاًل أعاله النص يف(  أّي)  حركة اضبط

 . مضاف وهو بالفتح منصوب وجوبًا مقدم به مفعول معرب استفهام اسم: مجيٍل أيَّج / 
 .مفعوله يستوف مل متعد فعل تاله :السبب      
 .مضاف وهو بالفتح منصوب وجوبًا مقدم به مفعول معرب استفهام اسم: أياديك أّي     
 .مفعوله يستوف مل متعد فعل : تاله السبب     

 بالقاعدة ؟ معززًا جمزأة غري(  ماذا ) أعرب  (  قلبك قال ماذا ) قلت لو  /  6س

                                                 .وجوبًا مقدم به مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم:  ماذا/ ج
 .مفعوله يستوف مل متعد فعل تاله:  السبب
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مقدم اذا تالها أسم معرفة  خرب.تعرب يف حمل رفع مبتدأ او  2

: امثلة

 (رَّبُُّكَما يَا ُموَسىٰ  َمنَقاَل فَ ) قال تعاىل :
تاله اسم معرفة السبب :        مقدم خربيف حمل رفع مبتدأ او على السكون اسم استفهام مبين :  َمْن 

َسلُونَ  َماَقاَل فَ ) قال تعاىل :  (َخط ُبُكم  أَيَُّها ال ُمر 
تاله اسم معرفة السبب :        مقدم خربيف حمل رفع مبتدأ او  على السكون  اسم استفهام مبين:  ما 

َعاًفا مَّن َذا ) قال تعاىل : ًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه لَُه أَض  رُِض اللََّه َقر   (َكثِيَرةً الَِّذي ُيق 
تاله اسم معرفة السبب :     مقدم خربيف حمل رفع مبتدأ او  على السكون اسم استفهام مبين: ذا َمْن 

نِِه  َمن َذا ) قال تعاىل : َفُع ِعنَدُه إَِلَّ بِإِذ   (الَِّذي يَش 
تاله اسم معرفةالسبب :      مقدم خربيف حمل رفع مبتدأ او  على السكون  اسم استفهام مبين:  َمْن ذا  

هذا ؟ بضائره       العرب تعرف من انكرت والعجمَمْن  وليس قولك  : قال الشاعر 

تاله اسم معرفة السبب :      مقدم خربيف حمل رفع مبتدأ او  على السكون  اسم استفهام مبين:  َمْن 

 حاله نكرانت ؟ وهي عليمـة        وهل بفتى مثلي على  ْنَم تسألين  : قال الشاعر 
تاله اسم معرفة السبب :      مقدم خربيف حمل رفع مبتدأ او  على السكون  اسم استفهام مبين:  َمْن 

:  أسئلة وزارية

َحاُب ال يَِميِن  قال تعاىل: /  1س َحاُب ال يَِمينِ  َماَوأَص            أَص 
           ما إعراب اسم االستفهام معلاًل؟

تاله اسم معرفة. السبب :      مقدم. خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو  ماج / 

           تِل َك بِيَِمينَِك يَا ُموَسى( َما) وَ : تعاىل قال/  2س
؟            إعرابه ووجه استخرجه استفهام الكريم النص يف

تاله اسم معرفة. السبب :      مقدم. خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو :  ماج / 

    اسم استفهام ) عاقل او غري عاقل (  +  اســـــم معـــرفـــــة
(أو مبتدأ مقدم  خرب)                   مقدم ( خرب) مبتدأ او   
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 ( واملهاجرون الفقراء اهلل؟ عند خريكم َمْن أتدرون) (:صلى اهلل عليه واله  وسلم  ) الرسول قال/  3س
؟ ذاكرًا السبب ؟            خط حتته ما أعرب

تاله اسم معرفة. السبب :         مقدم. خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو : َمْنج / 

           معايُبه ُتعدَّ أن نباًل املرُء كفى       كّلها سجاياه ُترضى الذي ذا َمْن و/ 4س
 وّجه. واحد فاإلعراب واحدة كلمة(  ذا من)  جعلت أو االستفهام, جلملة الثاني الركن(  ذا)  جعلت سواء
؟            اإلعراب من موقعه مبينًا ذلك
تاله اسم معرفة. السبب :     مقدم. خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو َمْن ذا ج/ 

 قيل. القيس  : امرؤ قال الناس .  قيل الناس ؟ عند أم عندي: قال الناس ؟ اشعر َمْن: للعتيب  قيل/ 5س
           الشعر؟ هذا ملْن أفتدرون  وقال أبياتًا أنشد ثم. نؤاس  أبو: قال وعندك ؟

           وملاذا؟ ؟( من ) يف اإلعراب أوجه ما
 (أشعر) تاله اسم معرفة. السبب :   مقدم. خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو َمْن 

: سبقه حرف جر ) الالم (السبب               اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر َمْن : 

فائدة :

النحو االتي :جمزأة غري موحدة تعرب على ( َمْن ذا )  اذا اردنا اعراب  .1
مقدم. خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو : َمْن           
( ذاوهو اسم االشارة )  تاله اسم معرفة السبب :  

 جمزأة غري موحدة تعرب على النحو االتي :( ماذا )  اذا اردنا اعراب  .2
مقدم. خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو : ما            
( ذاوهو اسم االشارة )  تاله اسم معرفة السبب :  

 . تعرب جمرورة يف حالتني : 3

اذا سبقها حرف جر تعرب أمساء جمرورة حبرف اجلر أ (   

          (يََتَساَءلُونَ  َعمَّ ) قال تعاىل :
           حرف جر عن : 

( للتخفيفحذفت الفها اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر ) ما : 

ُتلُوَن أَنبِيَاَء اللَِّه ِمن َقب لُ َفلَِم ُقل  ) قال تعاىل :            (تَق 

           حرف جر الالم: 
( للتخفيفحذفت الفها اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر ) ما : 
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ُءوَدةُ  َوإَِذا) قال تعاىل : ِ بِ   ُسئِلَت   ال َمو             (ُقتِلَت   َذنبٍ  أَي 

          حرف جر الباء: 
اسم استفهام معرب جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو مضافأي: 

  صحاب الكريم للحر أين وِمْن       ينوبه فيما اإلنسان يثق َمْنِب  : قال الشاعر 
          حرف جر الباء: 

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر َمْن : 

التسالي وانت الشوق واالمل          ِبَم  التجايف وانت العشق امجعه    ِلَم   : قال الشاعر 
          حرف جر :  الالم
( للتخفيفحذفت االلف اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر ) ما : 

           حرف جرالباء: 
( للتخفيفحذفت االلف  على السكون يف حمل جر حبرف اجلر ) اسم استفهام مبينما : 

 أِي نهــٍر انت نابــــع ؟ مِْنال تسألي نهــر الدمــــــا           : قال الشاعر 
          حرف جر : ِمن

 اسم استفهام معرب جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو مضافأي: 

 كتــاٍب أم بأيــِة سنــٍة        ترى حبهم عار علي وحتسب أِيب  : قال الشاعر 
          حرف جر الباء: 

 اسم استفهام معرب جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو مضافأي: 

( مضاف اليه ضافة ) ( تعرب امساء جمرورة باإل مضافاذا سبقها اسم نكرة ) ب (   

 البشر ابو االعلى جدُه أمرٌؤ اني      هلم فقلت هذا يا أنت َمْن ابن قالوا  : قال الشاعر 
 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافةَمْن :           مضافابن : 

  جـــرحت يداكــــا       ومقلـــة َمْن يسهـــرها جفاكا قلب َمْن  : قال الشاعر 
 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافةَمْن :         مضافقلب : 

           شاعٍر حفظت ؟صيدة أِي ق
اسم استفهام معرب مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو مضافاي :    مضافقصيدة : 
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 :  أسئلة وزارية

                                                                             سكن وال كأس وال نديٌم وال     وطن وال أهٌل ال التعلُل ِبَم/  1س
؟                                                                       تغيري من عليه طرأ ما موضحًا أعربه ثم عينه استفهام البيت يف

 للتخفيفاسم استفهام مبين يف حمل جر حبرف اجلر, حذفت األلف ما: : حرف جر     الباء  (  مب)  ج/ 
 

                                                                       السحر وجوب األصيل لطي               الرمال منت ركوبك إالَم /  2س
                                                   ؟خرج غرض أي واىل تغيري من عليه طرأ ما موضحا أعربه ثم عينه استفهام, النص يف
                                                                                                                                  . جر حرف: إىل   : إالم/ ج
                                                                                              جر حمل يف  السكون على مبين استفهام اسم: ما

 (. التعجب)  اجملازي االستفهام معنى إىل خرج وقد(.  جر حبرف سبق الن)  للتخفيف ألفه حذفت وقد
 

                                                                           هل قنعت مبا فديت به احلمل       تنظر للسما عالَم/ قل للشهيد  3س
          يف البيت استفهام عينه ثم اعربه موضحًا ما طرأ عليه من تغيري ؟                                                                 

                                                                                                                             حرف جرعلى :   ) عالَم ( ج / 
 (للتخفيف حذفت االلف اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر ) ما : 

 

 . تعرب هذه االمساء مبتدأ يف احلاالت االتية :  4

 اذا تالها اسم نكرةأ (   

َب بِآيَاتِِه ۗ َمن  وَ ) قال تعاىل :  َتَرٰى َعلَى اللَِّه َكِذبًا أَو  َكذَّ                                                  (أَظ لَُم ِممَِّن اف 

                                                                    اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ        َمْن : 
 تاله اسم نكرةالسبب : 

َدُق ِمَن اللَِّه قِيًَل  َمن  وَ ) قال تعاىل :                                                                                       (أَص 

                                                                                       اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ      َمْن : 
 تاله اسم نكرةالسبب : 

لَُمنَّ أَ ) تعاىل :قال                                                                                       (َنا أََشدُّ َعَذابًا َوأَب َقىٰ يُّ َولََتع 

اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف                                               أي : 
 تاله اسم نكرةالسبب : 

                                                      دــأتبل ومل ْلــاكس فلم عنيت     أنين خلت فتًى َمْن قالوا القوُم إذا  : قال الشاعر 
                                                                             اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ   َمْن : 

 تاله اسم نكرةالسبب : 
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أيــاه يعنــونا  خاهلمفارس ؟ َمْن  اذا كان يف االلف منا واحدًا فدعوا         : قال الشاعر 
        اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ    َمْن : 

 اسم نكرةتاله السبب : 

: شبه مجلةاذا تالها ب (  

َر َفَقاَل ) قال تعاىل : ُهَد أَم  َكاَن ِمَن ال َغائِبِينَ  َماَوتََفقََّد الطَّي  (لَِي ََل أََرى ال ُهد 

اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ ما : 
 (جار وجرور )  تاله شبه مجلةالسبب : 

لُِكُم اللَُّه َربُُّكُم ال َحقُّ ۖ فَ ) قال تعاىل : َرُفونَ  َماَذاَفَذٰ ِ إَِلَّ الضَََّلُل ۖ َفأَنَّٰى تُص  َد ال َحق  (بَع 

اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  ما : 
 ( ظرفية)  تاله شبه مجلةالسبب : 

 هــلم رد جوابـت كان احلـوجهل    اٍن اذا اغضبته   ــلي بإنسَمْن   : قال الشاعر 
          اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  َمْن : 

 (جار وجرور تاله شبه مجلة ) السبب : 

 اخلبـــــرلي اراَك ال تقـر         اياك اعين وعنــدك َمايا قلــُب   : قال الشاعر 
        اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ    ما : 

 (جار وجرور )  تاله شبه مجلةالسبب : 

عـذٍر لك يف عاصفــٍة         نسفت لك من قد كانوا اجلباال  أيُّ   : قال الشاعر 
اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف         أي : 

 (جار وجرور )  تاله شبه مجلةالسبب : 

  لي بالعني اليت كنت مرًة          الي بها يف سالف الدهر تنظر َمْن:   فقال الشاعر 
          اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  َمْن : 

 (جار وجرور )  تاله شبه مجلةالسبب : 

 ادــرصــبامل داكـــن بأنَّ جهلْت      هاــكأن عليَّ ْتـــطغ للخطوِب ما  : قال الشاعر 
        اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ    ما : 

 (جار وجرور )  تاله شبه مجلةالسبب : 
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 : فعل الزم اذا تالها (  ج

َسُه   َمنوَ ) قال تعاىل : َراِهيَم إَِلَّ َمن َسِفَه نَف  لَِّة إِب  َغُب َعن م ِ                                                        (يَر 
                                                                                                 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ     َمْن : 

 تاله فعل الزم السبب : 

                                                    أتى بك ها هنا          أ ذو نسٍب أم أنت باحلي عارف ماوقالت حنان   : قال الشاعر 
                                                                          اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ    ما : 

 تاله فعل الزمالسبب : 

                                           مصلت عينيه بني املنايا وسيُف          وحجٍة بعذٍر ُيدلي أمريٍء أّيو  : قال الشاعر 
                                                  اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضافأي : 

 تاله فعل الزمالسبب : 
 

 :  خربهفعل ناقص استوفى اذا تالها (  د

                                                                                         (َعلَي ِهم  َوكِيًَل يَُكوُن مَّن ) قال تعاىل : 
                                                                            اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ   َمْن : 

  خربهناقص استوفى تاله فعل السبب : 

                                                   حبيٍب كنت تعشقــــه ؟        مل يهجر احلب بني احلني واحلني يُّوا  : قال الشاعر 
                                                 اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضافأيُّ : 

 خربهتاله فعل ناقص استوفى السبب : 

                                                    كلها املك كنت لو أن األرض من        آخذًا كنت ما نفس يا هلا فقلُت  : قال الشاعر 
                                                                               اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  ما : 

  خربهتاله فعل ناقص استوفى السبب : 
 
 

 

 :  مفعولهفعل متعٍد استوفى اذا تالها (  هـ

بََح ) قال تعاىل : ُتم  إِن  أَص  ًرا فَ ُقل  أََرأَي                                              (يَأ تِيُكم بَِماٍء مَِّعينٍ  َمنَماُؤُكم  َغو 
                                                                             اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ   َمْن : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 

نَساُن ) قال تعاىل : ِ                                                                       (َغرََّك بَِرب َِك ال َكرِيمِ  َمايَا أَيَُّها اْل 
                                                                                            اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ    ما : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 
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َفُكونَ  مَّن  َولَئِن َسأَل َتُهم ) قال تعاىل :                                                       (َخلََقُهم  لَيَُقولُنَّ اللَُّه ۖ َفأَنَّٰى ُيؤ 
                                                                                      اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ   َمْن : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 

لِِمينَ أَيُّ َقاَل يَا أَيَُّها ال َمََلُ ) قال تعاىل : ِشَها َقب َل أَن يَأ تُونِي ُمس                                            (ُكم  يَأ تِينِي بَِعر 
                                                    اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضافاي : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 

نُوَب إَِلَّ اللَّهُ  َمنوَ ) قال تعاىل : ِفُر الذُّ                                                                          (يَغ 
                                                                                  اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ   َمْن : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 

تَُك ۖ  َماَقاَل ) قال تعاىل : ُجَد إِذ  أََمر                                                                          ) َمَنَعَك أََلَّ تَس 
                                                                                      اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ     ما : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 

                                                         االرِض اسلكه أرتيادا أيُّالناِس أجعله صديقًا           و أيُّف  : قال الشاعر 
                                             اسم استفهام معرب مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضافاي : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 

                                                     ؟ خيلصينَمْن  وأقعدوني وجدوا يف مسائليت       مالي سواك اهلي  : قال الشاعر 
                                                                                اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  َمْن : 

  مفعولهتاله فعل متعد استوفى السبب : 
 

 : فعل مبين للمجهول اذا تالها (  و

                                                               ُيهَدر حببك دم أّي لعلمت     اهلوى تباريح على اطلعت فلو  : قال الشاعر 
                                                                               . مضاف وهو بالضمة  مرفوع مبتدأ معرب استفهام أسم: أّي

 .للمجهول مبين فعل تاله: السبب 

                        ليٍل ُيبهى بغري جنوم ؟                                                                                                        أيُّ
                                                                                      . مضاف وهو بالضمة  مرفوع مبتدأ معرب استفهام أسم: أّي

 .للمجهول مبين فعل تاله: السبب 

                                                                                                              بطائٍل ليس بأمريٍء ُيصَنع ما
                                                                            مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ استفهام أسم: ما 

 .للمجهول مبين فعل تاله: السبب 
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عرفنا مما سبق بأن اسم االستفهام الدال على العاقل وغري العاقل اذا تاله فعل متعد مل يستوف   فائدة :
( على  اهلاءمفعوله فأنه يعرب مفعول به مقدما وجوبا , لكن اذا اردنا ان نعربه مبتدأ فأننا نضيف حرف ) 

 الفعل حتى يكون مستوفيًا ملفعوله مثل :

 ؟أجنزت من عمل  ما

 هام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدمًا وجوبًا : اسم استف ما
 : تاله فعل متعد مل يستوف مفعولهالسبب 

 عندما نضيف اهلاء على الفعل يكون االعراب على النحو االتي :

 ؟  هأجنزت ما

  رفع مبتدأ: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  ما
 مفعوله استوفى: تاله فعل متعد السبب 

 :  وزارية أسئلة

                                                                              تضام ليس واأليام ضامتك       األيام بك فعلْت ما دار يا/    1س
                                                                                   ؟ مبتدأ االستفهام اسم إعراب أردنا لو السؤال يكون كيف

 فعلته ؟ ما/ ج

                                                                               شاقا الركب هذا قلوب وأّي      أراقا دم أّي الربع أيدري  / 2س
؟                                                                              مبتدأ تعرب اجعلها به مفعواًل تعرب البيت يف األوىل(  أّي )

 ؟ الربع أراقه دم أي/ ج
 

فأن  خربهاذا جاء بعد أمساء االستفهام الدالة على العاقل وغري العاقل فعل ناقص مل يستوف   فائدة :
 مقدمًا للفعل الناقص , مثل : خربًاهذه االمساء تعرب 

 كانوا ؟ ماكانوا ملوكًا سرير الشرق حتتهم      فهل سألت سرير الشرق   : قال الشاعر 

  مقدم للفعل الناقص خربنصب يف حمل على السكون اسم استفهام مبين :  ما 
 خربهتاله فعل ناقص مل يستوف السبب : 

 يكون جوابكم لنبيكم        وطريق هذا العذر غري ممهد ماذا  : قال الشاعر 

  مقدم للفعل الناقص خربنصب يف حمل على السكون اسم استفهام مبين :  ماذا 
 خربهتاله فعل ناقص مل يستوف السبب : 
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(اذا كان املضاف اليه يدل على الزمان  , أي )( اذا كانت مبعنى متى ايان , أّنى ) ,  متى:   الزمان وأدواتهما يـدل على 

(املكـان  اذا كان املضاف اليه يدل على أي ) ( ,اذا كانت مبعنى ِمْن أين أّنى )  , أين: املكـان وأدواتــهما يدل على   

 

 

 تعرب هذه االمساء على النحو االتي

تعرب مفعواًل فيه      
(  ظرف زمان او ظرف مكان)

 :اذا تالها 
 فعل تام.1
خربهفعل ناقص استوفى .2

تعرب جمرورة حبرف 
 اجلر

اذا سبقت حبرف جر    

تعرب يف حمل نصب   
مقدمًا للفعل الناقص      خربًا

اذا تالها فعل ناقص مل 
خربهيستوف 

تعرب يف حمل رفع   
مقدمًا اذا تالها اسم  خربًا

معرفة وُأعِرَب أالسم 
مؤخراملعرفة مبتدأ 
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اذا كان املضاف اليه ) (, أي  اذا كانت مبعنى متى) متى , ايان , أّنى دل على الزمان وأدواته :  ما ي
(يدل على الزمان 

اذا كان املضاف اليه يدل ) ( , أي اذا كانت مبعنى ِمْن أين  أين , أّنى )ه: املكان وأدواتما يدل على 
(على املكـان   

 تعرب هذه االمساء على النحو االتي :

مؤخروجوبًا اذا تالها اسم معرفة, وُأعِرب االسم املعرفة مبتدأ مقدمًا  خربًا. تعرب يف حمل رفع  1

: امثلة

ُد إِن ُكنُتم  َصاِدقِينَ َمَتٰى َويَُقولُوَن ): قال تعاىل َذا ال َوع        (َهٰ

مقدم  خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع متى : 
تاله اسم معرفة السبب : 

اَعِة ) قال تعاىل : أَلُونََك َعِن السَّ َساَها أَيَّانَ يَس  (ُمر 

مقدم  خرباسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع أيان : 
تاله اسم معرفة السبب : 

َمئٍِذ أَ ) قال تعاىل : نَساُن يَو  ِ       (ال َمَفرُّ  ي نَ يَُقوُل اْل 

مقدم   خرباسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع أين : 
تاله اسم معرفة السبب : 

َرٰى َوَقد  َجاَءُهم  َرُسوٌل مُّبِينٌ  أَنَّىٰ )قال تعاىل : (لَُهُم الذ ِك 

مقدم   خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع :  أنى
 تاله اسم معرفة السبب : 

أَُل ) قال تعاىل : ُم ال ِقيَاَمةِ  أَيَّانَ يَس        (يَو 
مقدم   خرباسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع أيان : 

 تاله اسم معرفة السبب : 

 ــــةـــم معرفـــــ+   اسـ  اسم استفهام ) زمان او مكان (  
(مبتدأ مؤخر)                            ( خرب مقدم )  
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 والكلُل األستاُر ُتضرُب دونها من          منعمًة كانْت اليت الـوجوه أيـن  : قال الشاعر 
            مقدم خرباسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع ن : أي

 تاله اسم معرفة السبب : 

 موعده الساعة اقيام  ؟ غده متى الصب ليل يا  : قال الشاعر 
    مقدم      خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع متى : 

 تاله اسم معرفة السبب : 

 القدر فلي لي علم ال فقلت        عنهم رحيلك أّنى وقائلة  : قال الشاعر 
         مقدم   خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع أنى : 

 تاله اسم معرفة السبب : 

الرجوع احبائي اىل الوطن  متىيا راحلني ويف قليب مودتكم         : قال الشاعر 
        مقدم    خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع متى : 

 تاله اسم معرفة السبب : 

  غد بعد وقالت هند ضحكت       ميعادنا متى قلت كلما  : قال الشاعر 
        مقدم    خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع متى : 

 تاله اسم معرفة السبب : 

:  أسئلة وزارية

ُعوَن ِمن ُدوِن الل ِه َقالُوا  َضلُّوا  َعنَّا (  أَي نَ قال تعالى:  ) َقالُوا   / 1س َما ُكنُتم  تَد 

            .معلاًل أعربه استفهام اسم الكرمية اآلية يف
          . مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين/ ج

 .معرفة اسم تاله : السبب

اَعِة   قال تعاىل:/  2س أَلُونََك َعِن السَّ َساَها  أَيَّانَ يَس  ُمر 

 , ما هو؟ وما موقعه من اإلعراب؟ وملاذا؟آخريرد اسم االستفهام )أّيان( باسم 
           : متىهو االخراالسم ج/ 

           مقدم. خربيف حمل رفع  على الفتح : اسم استفهام مبينأّيان 
 : تاله أسم معرفة.سببال

 مطلُع احلشر ساعة من بدا ما إذا         ماهُلم أين اهلل عباد أيدري/  3س
           .أعربه ثم البيت يف االستفهام اسم استخرج

 .     مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين/ ج
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  املطمع ذاك أينو للطامعني           مزّلة عملت ما املطامع إّن   / 4س
؟            بالقاعدة إجابتك وثق االستفهام؟ اسم يعرب كيف

     .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين/ ج
 .معرفة اسم تاله: السبب

 والـأف نـيـتتعلم ما هـأومن     طالعًا بدري أين ليلي أجنوم/ 5س
؟            االستفهام أسم أعرب

.مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين/ ج

خربهمقدمًا للفعل الناقص اذا تالها فعل ناقص مل يستوف  خرب. تعرب يف حمل نصب  2

: امثلة

          التالقي يكون متى قالت ثم        واشتياق بلهفٍة ودعتين  : قال الشاعر 
  .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف السكون على مبين استفهام أسم: متى

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

فينانًا        مورقًا باألمس كان         ودٌّ أصبح وكيف صرُتم أين  : قال الشاعر 
 .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف فتحال على مبين استفهام أسم: أين 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

           يكون املوعد ؟ أنى
  .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف السكون على مبين استفهام أسم: أنى 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

            امتحاُنك؟ كان يوٍم أّي
  مقدم للفعل الناقص وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف خربمعرب  استفهام أسم: أّي 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

اسم الفعل الناقص    +   خربهمل يستوف ناقص فعل   ( +مكان او  زمان اسم استفهام ) 
( مقدم للفعل الناقص خرب) 
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 . تعرب جمرورة حبرف اجلر اذا سبقت حبرف جر 3

 : امثلة

 آيِب غيـر راحـاًل منـه أوّدع          صاحٌب ويضعن أبقى متى حتى  : قال الشاعر 
          . اجلر جبرف جر حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: متى

 .جر حبرف ُسبق: السبب

  صحاب الكريم للحر أين ِمْنو      ينوبه فيما اإلنسان يثق ِبَمْن  : قال الشاعر 
           .اجلر جبرف جر حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين

 .جر حبرف ُسبق: السبب

 فاه فاغرًا يهوي حنوك واملوُت     لعٍب ويف هلٍو يف أنت متى حتى  : قال الشاعر 
           .اجلر جبرف جر حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: متى

 .جر حبرف ُسبق: السبب

املكارم تؤتى أين من العال بغاة     درى ما الشعر سنها سبيل وال /  سؤال وزاري

 ؟ بالقاعدة مستضيئًا االستفهام اسم أعرب .1
؟ باملعنى تشبهها املذكورة األداة بدل استفهام أداة وضع بإمكانك .2

      .اجلر حبرف ُسبق السبب :  .اجلر حبرف جر حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين . من 1ج / 
 . أّنى 2

. تعرب مفعواًل فيه ) ظرف زمان او ظرف مكان ( يف احلاالت االتية : 4

 أ ( اذا تالها فعل تام :

ُعُرونَ ) قال تعاىل:           (ُيب َعُثونَ أَيَّاَن  َوَما يَش 
مفعول فيه ) ظرف زمان ( نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: ايان 

 تام فعل تاله: السبب

َهُبونَ  أَي نَ فَ ): قال تعاىل          (تَذ 
مفعول فيه ) ظرف مكان ( نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: أين 

 تام فعل تاله: السبب
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                                                             يهدم وغريك تبنيه كنت إذا          متامه يومًا البنيان يبلُغ متى  : قال الشاعر 
                                              مفعول فيه ) ظرف زمان( نصب حمل يف السكون على مبين استفهام أسم: متى 

 تام فعل تاله: السبب

                           قـدمـوا طـالبـه إذا يـاٌنبـ عــنـدي     والـكـرُم الــجـوُد حـّل أيـن يسـائلـ يـا  : قال الشاعر 
                                                      مفعول فيه ) ظرف مكان ( نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: أين 

 تام فعل تاله: السبب

                                                     أرفد القوُم يسرتِفد متى ولكن  ً خمافة التالع حباّلل ولسُت  : قال الشاعر 
                                                        (.  زمان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: متى

 .تام فعل تاله: السبب

                                                                                                                        شديد والزحاُم وصلَت أّنى
                                                   (.  زمان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: أّنى

 .تام فعل تاله: السبب

 

 : خربهب( اذا تالها فعل ناقص أستوفى 

َر ضِ ۖ ) قال تعاىل: َماَواتِ َواِل                                               (َصاِحبٌَة ۖ يَُكوُن لَُه َولٌَد َولَم  تَُكن لَُّه أَنَّٰى بَِديُع السَّ
                                                (.  مكان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: أّنى

 خربهناقص أستوفى  فعل تاله: السبب

                                                                    مقتوينا ألمك كّنا متى         رويدًا وتوعدنا تهددنا  : قال الشاعر 
                                                            (.  مكان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: متى 

 خربهناقص أستوفى  فعل تاله: السبب

                       يوٍم يكون واجبك منجزًا ؟                                                                                                      أي
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف ( مكان ظرف)  فيه مفعول معرب استفهام اسم: أي

 خربهناقص أستوفى  فعل تاله: السبب

                                                                                                                        اصبح رحلكم مستقرًا ؟ أين
                                            (.  مكان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أين

 خربهناقص أستوفى  فعل تاله: السبب
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 :  أسئلة وزارية

                                                                                 السفر غبار تلقي أّيانف               العصور يف منتقاًل تسافر/  1س
                                                                                ؟ السبب ذكر مع اإلعرابي وموقعه االستفهام اسم داللة بّين

                                                                                                          . املستقبل الزمن على الداللة: أّيان /ج
                                                   (. زمان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: أّيان

 .  تام فعل تاله: السبب
 

                                                                   بهرج يساويه صرف ذهب وهل          اعوج والعود الظل يستقيم متى/      2س
؟                                                                                                                 موثقًا البيت يف الوارد االستفهام اسم إعراب ما

                                                   (. زمان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: متىج /
                                       .تام فعل تاله: السبب

 

                                                                       كانا ال قلت إن أمل حبذا ال    صربكم أين ملاٍض تأسفن ال/  3س
؟                                                                                                   ظرفًا يعرب االستفهام اسم اجعل مناسب بتغيري

 تصربون؟ أين: أو     صربمت؟ أين /ج
 

                                                                     يتكلما أن للربع عادة وهل          سامل أم ميمت أّنى الربَع سل/  4س
                                                                                                             معلاًل؟ أعربه استفهام اسم البيت يف
                                                (. مكان ظرف)  فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: أّنى/ ج

 .تام فعل تاله: السبب

                                                                               غد بعد وقالت هند ضحكت             ميعادنا متى قلت كلما/  5س
 ؟ املمكنة األوجه مستوفيًا نصب حمل يف االستفهام اجعل

                     نتواعُد؟                                                                                                                      متى/ ج
                                              : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه ) ظرف زمان (  متى 

 : تاله فعل تامالسبب 

                                                                                                                                 ميعادنا؟ يكوُن متى   
                                                مقدم للفعل الناقص   خربل نصب : اسم استفهام مبين على السكون يف حممتى 

 خربه: تاله فعل ناقص مل يستوف السبب 

              حقيقًة؟                                                                                                                       ميعادنا يصبح متى
                                                            يف حمل نصب مفعول فيه ) ظرف زمان ( : اسم استفهام مبين على السكونمتى 

 خربه: تاله فعل ناقص استوفى السبب 



 هشام عماد عبد اللطيفأعداد االستاذ /      للصف السادس االدبيقواعد اللغة العربية /  

أّنى ) اذا كانت مبعنى كيف (كيف, :   وأدواته  

 

 تعرب هذه االمساء على النحو االتي

تعرب يف حمل نصب حال         
 :اذا تالها 

 فعل تام.1
خربهفعل ناقص استوفى .2

تعرب يف حمل نصب   
مقدمًا للفعل الناقص اذا تالها   خربًا

خربهفعل ناقص مل يستوف 

تعرب يف حمل رفع   
مقدمًا اذا تالها اسم معرفة  خربًا

مؤخروُأعِرَب أالسم املعرفة مبتدأ 
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كيف, أّنى ) اذا كانت مبعنى كيف (وأدواته :    

 تعرب هذه االمساء على النحو االتي :

: مؤخروجوبًا اذا تالها اسم معرفة, وُأعِرب االسم املعرفة مبتدأ مقدمًا  خربًا. تعرب يف حمل رفع  1

: امثلة

  دّلين وصالك إىل السبيُل كيف       وأذلين اعّزه هواه من يا  : قال الشاعر 
           .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيـف
 .معرفة اسم تاله: السبب

 َوىــْلَجٱ ِثــَأَحاِدي ِمْن َوَحِديًثا   َخَبًرا ىـَأْمَس ْلُحبُّٱ َذاَك َفــَكْي : قال الشاعر 
    .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيـف
 .معرفة اسم تاله: السبب

  َطِويُل َوُحْزن َداِئٌم ٌرـــَعِليُل    َسه ُقْلُت أْنَت َكْيَف ِلي َقاَل : قال الشاعر 
   .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيـف
 .معرفة اسم تاله: السبب

  هاجُرُه؟ األحباِب,ِ  ُجمَلة يف والّنْوُم,       ُيَزاِوُرُه َطْيٍف إىل الّسِبيُل َكْيَف  : قال الشاعر 
           .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيـف
 .معرفة اسم تاله: السبب

 ذّلت كيف وّطنت ملا وللّنفس          اعرتافه كيف للقلب عجبًا فيا  : قال الشاعر 
           .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيـف
 .معرفة اسم تاله: السبب

  َمخاِلَبا يّف أْنَشنَب اـــم َبْعِد مْن خَتلُّصًا اخُلطوِب مَن الّرجاُء َكيَف : قال الشاعر 
  .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيـف
 .معرفة اسم تاله: السبب

اســـم معرفــــة     +    اسم استفهام ) حال (   
(مبتدأ مؤخر)                               ( خرب مقدم ) 
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:  أسئلة وزارية

           طالع والشيب اآلن أّنىف صباي        جمانبًا الشباب عصر يف كنت ولقد/    1س
؟ ( األمر أّنى)  تقديره حمذوف هناك كان إذا إعرابها توجه وكيف ؟ االستفهام أداة معنى ما

           (.كيف) مبعنى: أّنى/ ج
: تاله اسم معرفةالسبب   مقدم خرب رفع حمل يف السكون على مبين استفهام اسم: أنى

 مقدم خرب رفع حمل يف فتعرب للتوكيد زائد فهو(  كيف)  بعد(  الباء)  اجلر حرف جاء إذا  فائدة :
 .معرفة اسم تاله

  خاُل كله وحبييب بي كيفف      بوجنته خال َمن الناس ويعشق/  2س
 ؟( كيف)  إعراب فما زائدة(  بي)  يف الباء عّدت إذا

.معرفة اسم تاله: السبب. مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف  /ج

خربهًا مقدمًا للفعل الناقص اذا تالها فعل ناقص مل يستوف خرب. تعرب يف حمل نصب  2

 

: امثلة

َر ضِ َفيَنظُُروا ) :قال تعاىل (َكاَن َعاقِبَُة الَِّذيَن ِمن َقب لِِهم    َكي فَ أََفلَم  يَِسيُروا فِي اِل 

  .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 
 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

َب الَِّذيَن ِمن َقب لِِهم  فَ ) قال تعاىل:          (َكاَن نَكِيرِ  َكي فَ َولََقد  َكذَّ
  .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

 ! حـزن ومن هـّم من بعدك لقيـت ؟       وما كنت كيف عين تسـأل أرســلت  : قال الشاعر 
            .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

اسم الفعل الناقص    +   خربهمل يستوف ناقص فعل    + ( حــــال ام ) ــم استفهـــاس
( مقدم للفعل الناقص خرب) 
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            ودعوا إذا ونــتك كيفف      جرية وهم تبكي أنت فها  : قال الشاعر 
  .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

  واهليام واهلوى الروح جوى يا         سقاِم طوِل بعد أصبحَت كيف  : قال الشاعر 
     .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

           تكون بعَد رحيِل العذاِب وانت سقيم ؟ أنى  : قال الشاعر 
  .الناقص للفعل مقدم خرب نصب حمل يف سكونال على مبين استفهام أسم: أنى 

 .خربه يستوف مل ناقص فعل تاله: السبب

  القنديال يشعل كيف جيلنا     فعّلم ذاك القنديل يديك يف/   سؤال وزاري
 ؟ ( كيف )  إعراب فما(  القنديل كان كيف)  قال أنه لو

.مقدم كان خرب نصب حمل يف الفتحة على مبين استفهام اسم: كيف/ ج

يف احلاالت االتية : يف حمل نصب حال. تعرب  3

 أ ( اذا تالها فعل تام :

ِد َصبِي ًا َكي فَ َقالُوا ) قال تعاىل: (نَُكل ُِم َمن َكاَن فِي ال َمه 

حال  نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

تَِها ۖ أَنَّٰى ) قال تعاىل: َد َمو  ِذِه اللَُّه بَع  يِي َهٰ       ) ُيح 
حال  نصب حمل يف سكونال على مبين استفهام أسم:  أنى

 تام فعل تاله: السبب

لَٰى َعلَي ُكم  آيَاُت اللَِّه َوفِيُكم  َرُسولُُه ۗ  َكي فَ وَ ) قال تعاىل: ُفُروَن َوأَنُتم  تُت  ) تَك 

حال  نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

ُكُمونَ  َكي فَ َما لَُكم  ) قال تعاىل:         (تَح 
حال  نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب
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                                               َجـِمـيُل امُلْؤِمنـنَي َأِمرِي وَرْأُي      الِغَنى أْحَرُم أو الَفْقَر َأخاُف َكْيَفو  : قال الشاعر 
                                                                                                    حال      نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

                                                                          َطبيُب الّدْنَيا ِلِعّلِة َوأْنَت     بَشْيٍء الّدْنيا ُتِعلَُّك َكيَفَو  : قال الشاعر 
                                                                                                 حال    نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

                                القساِطُل فيها سْرَت مْذ سَكَنْت َوما  بأْرِضِه الّرُسوُل هذا اْهَتَدى أّنىَو  : قال الشاعر 
                                                                                              حال      نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

                                    !مآقيِه َتْدَمى أْن ُتْنِكُر كيَفف  مهجتُه الشوُق أدمى حمبُّك هذا  : قال الشاعر 
                                                                                              حال       نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

                             ؟ وصفح غفـران رأيـك يف احلب كـل أو متحو       كيف وتعلم تنسى كيف فتعلم  : قال الشاعر 
                                                                                                   حال       نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 تام فعل تاله: السبب

 

 :  أسئلة وزارية

َقُهم  : تعاىل قال/  1س َماء َفو  َناَها َوَزيَّنَّاَها ( َكي فَ ) أََفلَم  يَنظُُروا إِلَى السَّ                                                                                       بََني 
 الكرمية ؟ علل ذلك ؟ اآلية يف الوارد االستفهام اسم تعرب كيف

 : تاله فعل تام السبب  حال نصب حمل يف فتحال على مبين استفهام اسم : كيف/ ج

ٍم َلَّ َري َب فِيِه ( َكي فَ ) فَ :   تعاىل قال/ 2س َناُهم  لِيَو                                                                  إَِذا َجَمع 
 ؟( يفعلون كيف)  حمذوف تام فعل تقدير على(  كيف)  إعراب ما

 .حال نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم : كيف/ ج

                                                                              الغري به حّلت إن بامللح كيفف    تغريه خنشى ما نصلح بامللح / 3س
 فعاًل هناك أنَّ علمت لو إعرابها وما ؟ السبب ذاكرًا زائدة(  بامللح)  الباء أنَّ علمت إذا(  كيف)  إعراب ما

 ؟ ( نفعل)  تقديره(  كيف)  بعد حمذوفًا

                                      .معرفة اسم تاله: السبب .مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف/ ج
 (. نفعل كيف)  الفعل قّدرنا إذا. حال نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف
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: خربهب( اذا تالها فعل ناقص أستوفى 

ِ أَ ): تعاىل قال َرأَتِي َعاقٌِر ۖ نَّٰى َقاَل َرب  (يَُكوُن لِي ُغََلٌم َوَقد  بَلََغنَِي ال كِبَُر َوام 

حال  نصب حمل يف سكونال على مبين استفهام أسم:  أنى

 خربهناقص استوفى  فعل تاله: السبب

  ؟ فاسِق كلُّ بِه يأِتى ِبما وَيرَضى  ُمهذَّبًا ُحرًّا املرُء َيكوُن كيَفو  : قال الشاعر 
    حال  نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

 خربهناقص استوفى  فعل تاله: السبب

 َفَما ِبَمْنِطِقَها  َتْثَغْر  َوَلْم  َفِصيًحا        ِغَناُؤَها  َيُكوُن  َأنَّى  َلَها  َعِجْبُت  : قال الشاعر 
حال  نصب حمل يف السكون على مبين استفهام أسم:  أنى

 خربهناقص استوفى  فعل تاله: السبب

  حَممَُّد؟ أنَت والثََّقالِن وأُبوَك...  آَدٌم الَبِريٍَّة أبا يُكوُن أنَّى  : قال الشاعر 
حال  نصب حمل يف السكون على مبين استفهام أسم:  أنى

 خربهناقص استوفى  فعل تاله: السبب

           عدوًا      اتقيه يف السر واالعالن ؟ خليلياصبحت يا  كيف  : قال الشاعر 
خربهناقص استوفى  فعل تاله: السببحال          نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام أسم: كيف 

سؤال وزاري /

يــالتالق ونــيك كيف تــوقال      اقـــواشتي رةــبزف ينــمتعت  :الشاعـر  قال
اماـــــاألن اــفيه تـروي بالد يف       عطاشا منسي كيف النيل أيها : آخـــر   وقــال
   ثناؤنا -شعري ليت -علينا كيفف       تــتل وإن أتـن إن ثنائي فهذا : آخـــر   وقــال

الثالثة؟ األبيات من كل يف(  كيف)  االستفهام اسم إعراب توجه كيف

 /ج

 املقدم(  يكون)  خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: كيف.
 حال نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: كيف. 
 مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم: كيف. 



 هشام عماد عبد اللطيفأعداد االستاذ /      للصف السادس االدبيقواعد اللغة العربية /  

 وتعرب على النحو االتي

 تعرب مفعواًل مطلقا
اذا جاء متييزها مصدرًا وتاله 

 فعل

عاقلة او غري )اذا دلت على ذات 
 :تعرب على النحو االتي ( عاقلة

(  زمان او مكان ) اذا دلت على ظرف 
 :تعرب على النحو االتي 

اذا ( ظرف زمان او مكان)مفعول فيه . 1
.        تالها فعل تام 

مقــدم للفعـل الناقص اذا تالها  خرب. 2
خربهفعل ناقص مل يستوف 

 :تعرب مبتدأ اذا تالها 
 اسم نكرة.1
 شبه مجلة.2
 فعل الزم.3
خربهفعل ناقص استوفى .4

 فعل متعِد استوفى مفعوله.5
 فعل مبين للمجهول.6

تعرب جمرورة يف حالتني 
اذا سبقت حبرف جر فانها .1

 تعرب جمرورة حبرف اجلر
اذا سبقــت باســم نكـرة .2
تعـرب جمـرورة  ( مضــاف)

باالضافة

مقدم  خربتعرب مبتدأ او 
 اذا تالها اسم معرفة

تعرب مفعواًل به مقدمًا 
وجوبًا اذا تالها فعل متعد 

 مل يستوف مفعوله
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هو اسم مبهم مييز بنكرة منصوبة مفردة منصوبة وهذا التمييز هو الذي حيدد :  كم االستفهامية
 كم ( فتأتي داللتها على ما يلي : داللة )

 رجاًل شاهدت ؟كم ل :       ـاقـللع
    : كتابًا قرأت ؟ كملغري العاقل
 يومًا مكثت يف املصيف ؟ كم ان : ـزمـلل
 مياًل سرت ؟ كم    ان : ـكـللم
 طوفانًا طفت حول الكعبة ؟ كم     دث : ـللح

( على النحو االتي : كموتعرب ) 

: اذا دلت على الذات ) العاقلة وغري العاقلة ( أعربت أعرابها وعلى النحو االتي : أواًل

 :. تعرب مفعواًل به مقدمًا وجوبًا اذا تالها فعل متعٍد مل يستوف مفعوله  1

 

 

: امثلة

            متسابقًا ضمَّ السباق ؟ كم
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا كـم

 يستوف مفعوله: تاله فعل متعد مل السبب 

           ؟ رجاًل شاهدت كم
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا كـم

 : تاله فعل متعد مل يستوف مفعولهالسبب 

           ؟ كتابًا قرأت كم
   ًا: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوب كـم

 : تاله فعل متعد مل يستوف مفعولهالسبب 

فاعل   +  مل يستوف مفعوله  +   فعل متعٍد  ــوب   ـز منصــــمتييــــ كــــم االستفهــاميـــة   +   
)دال على العاقل او غري العاقل(         )مفعول به مقدم وجوبًا(     
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: مقدم اذا تالها اسم معرفة خربيف حمل رفع مبتدأ او . تعرب  2

: امثلة

           ؟ العبًا الذين شاركوا يف السباق كم
 مقدم خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ او  كـم

 : تاله اسم معرفةالسبب 

           ؟ شاعرًا جمموع املتسابقني يف املهرجان كم
 مقدم خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ او  كـم

 : تاله اسم معرفةالسبب 

            ؟ نيف االمتحا دد الناجحنيعطالبًا  كم
 مقدم خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ او  كـم

 : تاله اسم معرفةالسبب 

 تعرب جمرورة يف حالتني :.  3

اجلر ) ويكون متييزها جمرورًا (:اذا سبقها حرف جر تعرب أمساء جمرورة حبرف أ (   

           ؟ العٍب يتكون الفريق كمِمنْ 
            حرف جرِمْن : 

: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر كـم

            ؟ دولٍة سافرت كمْب
            حرف جرالباء : 

سكون يف حمل جر حبرف اجلر: اسم استفهام مبين على ال كـم

            ؟غرفٍة يتكون بناء املدرسة كمْ ِمن
            حرف جرِمْن : 

: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر كـم

  اسم معرفة+    ــوب   ـز منصــــمتييــــ كــــم االستفهــاميـــة   +   
)دال على العاقل او غري العاقل(          (   مقدم  خربمبتدأ او )  
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( مضاف اليه اذا سبقها اسم نكرة ) مضاف ( تعرب امساء جمرورة باإلضافة ) ب ( 

            ؟كاتبًا قرأت  كمْ مقاالت 
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة كـم

 : سبقت مبضافالسبب 

           ؟متسابقًا ابهرتكم  كمْ  بطوالت
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة كـم

 : سبقت مبضافالسبب 

           ؟شاعرًا حفظت  كمْ  قصائد
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة كـم

 : سبقت مبضافالسبب 

. تعرب هذه االمساء مبتدأ يف احلاالت االتية :  4

اذا تالها اسم نكرةأ (   

  َوإْذعاُن إقَراٌر الّذّل على َوَكْم ومنقصة ضيم على اصطبار كم      قال الشاعر :
            : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

 : تاله اسم نكرةالسبب 

طالباً حاضٌر ؟            كم 
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

 : تاله اسم نكرةالسبب 

متسابقًا فائٌز ؟             كم
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

 : تاله اسم نكرةالسبب 

: شبه مجلةاذا تالها ب ( 

؟            طالبًا يف الصف كم
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

 شبه مجلة: تاله السبب 

؟            كتابًا عندك كم
شبه مجلة: تاله السبب                : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم
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: فعل الزم اذا تالها (  ج

 تغشاها كنت ديار منك وأين       تعشقه كنت حبيب منك راح كمقال الشاعر :    
            : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

     فعل الزم: تاله السبب 

 عتاب من توّلد هجرًا كمف              حبيبًا ذنٍب على تعتب والقال الشاعر :    
            : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

     فعل الزم: تاله السبب 

           متسابقًا فاز يف السباق كم
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـم

  الزمفعل : تاله السبب 

: خربهفعل ناقص استوفى اذا تالها (  د

  ببالي الزمان مدى تعيش ىكرذ           امسه أمحل مازلت صاحبًا كمقال الشاعر :    
           : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـــم

 خربه: تاله فعل ناقص استوفى السبب 

          متسابقًا اصبح فائز يف السباق ؟ كم
       م مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: اسم استفها كـــم

 خربه: تاله فعل ناقص استوفى السبب 

           ؟ العبًا كان مشاركًا كم
       : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـــم

 خربه: تاله فعل ناقص استوفى السبب 

: مفعولهفعل متعٍد استوفى اذا تالها (  هـ

كتابًا قرأته ؟            كم
       : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـــم

 : تاله فعل متعد استوفى مفعولهالسبب 

طالبًا متفوقًا كافأته املدرسة ؟            كم
       : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـــم

 : تاله فعل متعد استوفى مفعولهالسبب 
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: فعل مبين للمجهول اذا تالها (  و

هدفًا ُسِجل يف املباراة ؟             كم
       : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـــم

 : تاله فعل مبين للمجهولالسبب 

طالبًا ُكوِفيء ؟            كم
       : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ كـــم

 : تاله فعل مبين للمجهولالسبب 

 على النحو االتي :زمان او مكان ( أعربت ) ظرف: اذا دلت على  ثانيًا

: اذا تالها فعل تام. تعرب مفعواًل فيه ) ظرف زمان او ظرف ظرف مكان (  1

: امثلة

ُهم  ) : قال تعاىل ن  ٍم  َكم  َقاَل َقائٌِل م ِ َض يَو  ًما أَو  بَع  َنا يَو  ُتم  ۖ َقالُوا لَبِث  (لَبِث 

 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه ) ظرف زمان ( كـــم
 : تاله فعل تامالسبب 

           َنْضُر والّزماُن ِظّلَها, يف  َلَهْوَنا َلْيَلٍة َكْم َتْذُكُرقال الشاعر :       
 : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه ) ظرف زمان ( كـــم

 : تاله فعل تامالسبب 

            مياًل سرت ؟كم 
 ) ظرف مكان (فيه نصب مفعول : اسم استفهام مبين على السكون يف  كـــم

 : تاله فعل مبين للمجهولالسبب 

            ت ؟زربلدًا  كم
 ) ظرف مكان (نصب مفعول فيه : اسم استفهام مبين على السكون يف  كـــم

 تاله فعل مبين للمجهول:السبب 

  فعل تام+    ــوب   ـز منصــــمتييــــ كــــم االستفهــاميـــة   +       
(زمان او مكان)دال على           (   ظرف زمان او مكان )مفعول فيه  
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خربهمقدمًا للفعل الناقص اذا تالها فعل ناقص مل يستوف  خرب. تعرب يف حمل نصب  2

 

: امثلة

           ساعةً  كانت احملاضرة ؟كم 
 مقدم للفعل الناقص خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب  كـــم

  هخرب: تاله فعل ناقص مل يستوف السبب 

           مياًل كان الطريق ؟ كم
 مقدم للفعل الناقص خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب  كـــم

  خربه: تاله فعل ناقص مل يستوف السبب 

            متسابقًا صار احلاضرون ؟ كم
 مقدم للفعل الناقص خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب  كـــم

  خربه: تاله فعل ناقص مل يستوف السبب 

           طالبًا كان عدد رواد املكتبة ؟ كم
 قدم للفعل الناقصم خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب  كـــم

  خربه: تاله فعل ناقص مل يستوف السبب 

           يومًا كانت فرتة انعقاد املؤمتر ؟ كم
 مقدم للفعل الناقص خربالسكون يف حمل نصب  : اسم استفهام مبين على كـــم

  خربه: تاله فعل ناقص مل يستوف السبب 

            مياًل كان طول املسافة ؟ كم
 مقدم للفعل الناقص خرب: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب  كـــم

  خربهتوف : تاله فعل ناقص مل يسالسبب 

  اسم الفعل الناقص+   خربه مل يستوفناقصفعل   + وب ـــمنصز ـمتييــــ م االستفهــاميــة  + ــكـ 
 (الزمان او املكان)دال على       مقدم للفعل الناقص( خرب)
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ثالثًا : تعرب مفعواًل مطلقًا اذا جاء متييزها مصدرًا وتاله فعل من لفظه :

: امثلة

سعيًا سعيت وانت ُكفٍء         وقد كنت املكلف بالسوادكم  قال الشاعر :     

  نصب مفعول مطلق: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  مــكـ
 متييزها مصدر تاله فعل من لفظه: السبب 

زيارًة زرت املريض ؟ كم

  نصب مفعول مطلق: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  مــكـ
 متييزها مصدر تاله فعل من لفظه: السبب 

انتصارًا انتصر العراق ؟ كم

  نصب مفعول مطلق: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  مــكـ
 متييزها مصدر تاله فعل من لفظه: السبب 

جلسًة جلس احلاضرون ؟كم 

  نصب مفعول مطلق: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  مــكـ
 متييزها مصدر تاله فعل من لفظه: السبب 

فيضانًا فاض النهر ؟ كم

  نصب مفعول مطلق: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  مــكـ
 متييزها مصدر تاله فعل من لفظه: السبب 

قراءًة قرأت الكتاب ؟  كم

  نصب مفعول مطلق: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  مــكـ
 متييزها مصدر تاله فعل من لفظه: السبب 

فعل من لفظ املصدر ) التمييز (  + وب ـــز منصـمتييــــ م االستفهــاميــة  + ــكـ 
)مصدر(                          )مفعول مطلق(     



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ /   لعلمي  للصف السادس ا/  اسلوب االستفهام

61

( املضافة اىل مصدر بعده فعل من لفظه  أيعلى احلدث و أداته هي )  يدل ما

: امثلة

لَُم الَِّذيَن ظَلَُموا )قال تعاىل : (ُمنَقلَبٍ يَنَقلُِبونَ  أَيَّ َوَسيَع 

وهو مضاف اخرهاسم استفهام معرب مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أيَّ : 
 : مضافة اىل مصدر بعده فعل من لفظهالسبب 

 مساعدٍة ساعدت صديقك ؟ أيَّ

وهو مضاف اخرهاسم استفهام معرب مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أيَّ : 
 بعده فعل من لفظه: مضافة اىل مصدر السبب 

اجتهاٍد اجتهدت ؟أيَّ 

وهو مضاف اخرهاسم استفهام معرب مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أيَّ : 
 : مضافة اىل مصدر بعده فعل من لفظهالسبب 

نفٍع تنفع الناس ؟ أيَّ

وهو مضاف اخرهاسم استفهام معرب مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أيَّ : 
 : مضافة اىل مصدر بعده فعل من لفظهالسبب 

  تثبت احلرب يف أنت ثباٍت أّيو      معلمًا احلرب يف ألقاك فتًى أّي/   ف1س 
 ؟ مرة كل يف أفادت ماذا مرتني البيت يف(  أّي)  تكررت

احلدث عن السؤال -2    العاقل عن السؤال -1/ ج

  أذكر اجلليلة أياديك أّيو            اشكر مجيلك من مجيٍل أّي / 2س
 . مطلقًا مفعواًل(  أّي)  فيها تعرب استفهامية مجلة صغ

؟ أذكُر اجلليلة أياديك من ذكٍر أيَّ (     أو )    ؟ أشكُر مجيلك من ُشكٍر أيَّ/ ج

+       فعل من لفظ املصدر          مضــــاف اليـــــه        +        أي  
)مصدر(                    )مفعول مطلق(
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( :  1مترين ) 
فيما يأتي ...؟عن هل اهلمزة  ختتلفمب 

َفاُكم  َربُُّكم بِال بَنِينَ أَ ) : قال تعاىل .1 (َفأَص 

َت  ) َسَواء َعلَي ِهم   : قال تعاىل .2 َفر  َتغ  ِفَر اللَُّه لَُهم  (أَم  لَُهم  أَس  ِفر  لَُهم  لَن يَغ  َتغ  لَم  تَس 

َدُه ۖ أَ ) : تعاىلقال  .3  ) لَي َس اللَُّه بَِكاٍف َعب 

رُِفونَ أَ َقالُوا طَائُِرُكم مََّعُكم    ) : قال تعاىل .4 ٌم مُّس  تُم   بَل  أَنُتم  َقو   (ئِن ُذك ِر 

 ( إِنََّك َِلَن َت ُيوُسفُ أَ ): تعاىل قال .5

َعَدال وما ضعفي على جاَر والبنُي       قتال ما قاسيُت ما وأيَسُر أحيا قال الشاعر : .6
ارأَ  ) قال تعالى : تعاىلقال  .7 بَاب ُمَتَفرِ ُقوَن َخي ر أَِم اللَّه ال َواِحد ال َقهَّ ( أَر 

اجلواب :

العطف حروف بعد تأتي هل اما  الكالم يف الصدارة هلا ألن العطف حرف تسبق اهلمزة .1
(( املعادلة ام وجود هو اهلمزة وجود على الدليل))  حذفها جيوز ال وهل للتخفيف حذفت اهلمزة .2

 ماضي اىل داللته وتقلب للمضارع جازمة -: مل
 قرينة بدون املستقبل زمن يف للمضارع ناصبة -: لن

            منفي كالم على هل دخول جيوز وال منفي كالم على دخلت اهلمزة .3
 الضمة رفعه وعالمة مرفوع ليس اسم -: اهلل       , الفتح على مبين جامد ماضي فعل -: ليس
 حماًل منصوب لفظا جمرور ليس خرب -: كاٍف             , للتوكيد زائد جر حرف الباء-: بكاٍف

الشرط اسلوب على هل دخول جيوز وال الشرط اسلوب على دخلت اهلمزة .4

بالفعل املشبه احلرف على هل دخول جيوز وال ان بالفعل املشبه حرف على دخلت اهلمزة .5
املزحلقة التوكيد الم الالم:  النت         , التوكيد يفيد بالفعل مشبه حرف -: إن 

( حياأ أ )  والتقدير  هل حذف جيوز وال للتخفيف حذفت اهلمزة ( مساعي تعجب احملذوفة اهلمزة) .6

التصور استفهام على دخوهلا جيوز ال هلو املعادلة ام لوجود بالتعني عنها جياب اهلمزة .7
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( :           2مترين ) 
يأتي :حدد أمساء االستفهام واذكر داللتها واعرابها مع توضيح سبب االعراب فيما 

قال تعاىل : –أ 

َد إِيَمانِِهم  َوَشِهُدوا أَنَّ الرَُّسوَل َحق   َكي فَ ) : قال تعاىل .1 ًما َكَفُروا بَع  ِدي اللَُّه َقو   (يَه 

ُد إِن ُكنُتم  َصاِدقِينَ َمَتٰى َويَُقولُوَن ) : قال تعاىل .2 َذا ال َوع  (َهٰ

َرىٰ  أَنَّىٰ ) : قال تعاىل .3 (َوَقد  َجاَءُهم  َرُسوٌل مُّبِينٌ  لَُهُم الذ ِك 

ٌس مَّ ) : قال تعاىل .4 رِي نَف  رِي نَ  اَذاَوَما تَد  ٌس بِ تَك ِسُب َغًدا ۖ َوَما تَد  ِ ف  (أَر ضٍ تَُموُت    أَي 

 قال الشاعر : –ب 

باملــرصــاد  نـــداك بأنَّ جهلْت    كأنــها     عليَّ طغـــْت للخطوِب ما .1
؟ اـاملرتمن لــالبلب يثيُب من أو        ؟ ًةـــفواح رًةــزه يكافُئ ذا َمْن .2
روقـب بغري ديــين اٍبــسح أو        ومـــجن رــبغي يبهى ٍلـــلي أُي .3
  نـسك وال أســك وال ديٌمــن وال        نــوط وال ٌلــــأه ال التعلُل ِبَم .4
دورٍة دارت سفينة الفضاء حول االرض ؟ كم .5
فنعرتف بها ونصححها ؟ اخطاءناندرك  أيان .6

اجلواب :

ت
اسم 

السبب أعرابهداللتهاالستفهام
فعل تام تالهمبين يف حمل نصب حال احلالكيف1
تاله اسم معرفةمقدم خربمبين يف حمل رفع  الزمانمتى2
تاله اسم معرفةمقدمخرب مبين يف حمل رفع  الزمانأّنى3

4
تاله فعل متعد مل يستوف مفعوله مبين يف حل نصب مفعول به مقدم وجوبًاغري العاقل ماذا
جرتاله حرف اسم جمرور وعالمة جره الكسرةغري العاقلأي

تاله شبه مجلة ) جار وجمرور (مبين يف حمل رفع مبتدأغري العاقلما5

6
تاله فعل متعد استوفى مفعولهمبين يف حمل رفع مبتدأالعاقلَمْن ذا
تاله فعل متعد استوفى مفعولهمبين يف حمل رفع مبتدأالعاقلَمْن

تاله فعل تاممبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضافالزمانأي7
للتخفيفتاله حرف جر حذفت االلف مبين يف حمل جر حبرف اجلرغري العاقلما8

متيزه مصدر تاله فعل من لفظهمبين يف حمل نصب مفعول مطلقالعددكم9
تاله فعل تاممبين يف حمل نصب مفعول فيه )ظرف زمان(الزمانأيان11
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( :             3مترين ) 
سل صديقك اربعة اسئلة بأداة االستفهام اهلمزة عما قرأه يف العطلة الصيفية حبيث يكون اجلواب 

  ؟       أخرىب اليت تأتي مع اهلمزة مرة بالتعيني مرة و بأحرف اجلوا

 اجلواب بالتعيني شعرًا او نثرًانثرًا ؟          أمشعرًا قرأت يف العطلة الصيفية  أ .1
اجلواب بالتعيني قصيدة املتنيب او قصيدة البحرتيقصيدة البحرتي ؟     أمقصيدة املتنيب حفظت أ  .2
 اثبات اجلواب ) نعم ( ونفي اجلواب ) ال (قرات كتاب القواعد يف العطلة الصيفية ؟        أ .3
 اثبات اجلواب ) بلى ( ونفي اجلواب ) نعم (مل حتفظ القصيدة ؟                                       أ .4

( :             4مترين ) 
  ضع أسئلة لألجوبة االتية مبينا نوع االداة واعرابها ؟

السؤال وجوابهت
االداة 
اعرابهاونوعها

س / كيف العراق  ؟ 1
واحلمد هلل خبريج/ العراق 

كيف 
للحال

مقدم  خربيف حمل رفع 
 تاله اسم معرفة

           ؟املنتخب س/  أي مترين مترن 2
العراقي مترينا جيدا املنتخبج/ مترن 

أي 
احلدث

مفعول مطلق منصوب وهو مضاف 
املصدر تاله فعل من لفظه

س / ما كنت يف الصف  ؟  3
كنت الطالب االول يف الصفج/ 

للسؤال ما / 
عن حقيقة 

الشيء

مقدم للفعل الناقص  خربيف حمل نصب 
خربهتاله فعل ناقص مل يستوف 

س / ديوان أي شاعٍر قرأت ؟ 4
ج/ قرأت ديوان املتنيب

أي 
للعاقل

مضاف اليه جمرور وهو مضاف 
سبق باسم نكرة ) مضاف (

اىل الشمال  ؟   اخوكس / أ سافر  5
اىل الشمال أخيج/ ال مل يسافر

اهلمزة 
ال حمل هلا من االعراب   حرف

س / كم كتابًا ألفَّ العامل ؟6
ج/ الفَّ العامل عشرين كتابًا

كم  
للعدد

يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبا 
تاله فعل متعد مل يستوف مفعوله

س / أ كتابًا قرأت أم جملة ؟ 7
ج/ قرأت كتابًا ال جملة

اهلمزة 
ال حمل هلا من االعراب حرف

؟  اخلطابةمهرجانس / هل ستلقي كلمة يف  8
اخلطابةج/ نعم سألقي كلمة يف مهرجان 

هل 
ال حمل هلا من االعراب حرف

س / مبن يهتم املدرسون واملدرسات ؟ 9
ج/املدرسون يهتمون بطلبتهم وكذلك املدرسات

َمْن 
للعاقل

يف حمل جر حبرف اجلر 
سبق حبرف جر

س / أين تقع حمافظة االنبار  ؟11
ج/ تقع حمافظة االنبار غرب العراق

أين 
للمكان

ظرف مكان   يف حمل نصب مفعول فيه
تاله فعل تام

س / ألن تشرتك يف املعرض العلمي يف واسط ؟11
ج/ بلى سأشرتك يف املعرض العلمي يف واسط 

اهلمزة 
ال حمل هلا من االعراب حرف



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ /   لعلمي  للصف السادس ا/  اسلوب االستفهام

65

( :             5مترين ) 
   ثم أذكر معناها وأعربها ؟ خمتلفني) أنى ( يف مجلتني مفيدتني تدل على معنيني  أدخل

 اجلواب :

تَِها ۖ أَنَّىٰ َقاَل ) قال تعاىل :تدل على احلال /   .1 َد َمو  ِذِه اللَُّه بَع  يِي َهٰ ...؟كيف التقدير :  (ُيح 
اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب حالأنى : 

يَُم ) قال تعاىل :تدل على املكان /  .2 َذا ۖأَنَّٰى َقاَل يَا َمر  ِمن أين ...؟التقدير :  (لَِك َهٰ
مقدم خرباسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع أنى : 

؟استبدل هل بأداة االستفهام اهلمزة يف اجلمل االتية واذا تعذر ذلك فاذكر السبب   ( : 6مترين ) 

أمكانية أستبدال هل باهلمزة اجلملة ت
(للتصديقهل ال جيوز االستبدال الن االستفهام للتصور و)  اىل نينوى ؟ أماىل بابل سافرت  أ 1
على املثبت فقط تدخلال جيوز الن االستفهام منفي وهل يسافر معك أصدقاؤك ؟أ مل  2
) ُنقدم حرف العطف على هل ( فهل تذهب اىل جنائن بابل املعلقة ؟ فتذهب اىل جنائن بابل املعلقة ؟ أ 3
هل تزور متحف نينوى الطبيعي ؟ ؟ التارخييتزور متحف نينوىأ  4
هل تلتقط صورًا تذكارية هناك ؟ ؟ تلتقط صورًا تذكارية هناكأ  5

 ( :  7مترين ) 

؟ وضح ذلك باألمثلة  اخلربيةما الفرق بني ) كم ( االستفهامية و ) كم ( 

. مجلتها عبارة عن سؤال فاملتكلم ينتظر جوابًا  1
حنو :

كتابًا اشرتيتكم 

عن امر االخبار . مجلتها عبارة عن مجلة يراد بها 1
حنو : خمربما فاملتكلم ال يستدعي جوابًا ألنه 

من سائٍل أعطيت كم 
. مجلتها ال تفيد التصديق والتكذيب الن الكالم  2

 الصدق والكذباالستفهامي ال حيتمل 
. مجلتها تفيد التصديق والتكذيب الن الكالم  2

 حيتمل الصدق والكذب  اخلربي
بلدًا زرت (  كم. متييزها يكون منصوبًا حنو : )   3

عليها حرف جر  دخلوجيوز ان يكون جمرورًا اذا 
 بلٍد زرت كمحنو : ب

. متييزها ال يكون اال جمرورًا حنو : 3
ظاهرة (  ِمْن  ا كانتمن بلٍد زرت  ) اذ كم
مقدرة (  ِمْن  بلٍد زرت   ) اذا كانت  كم

 . متييزها ال يكون اال مفردًا , حنو : 4
 رجاًل رأيت كم

. متييزها يكون مفردًا او مجعًا , حنو : 4
علوٍم درست    كمعلٍم درست     /        كم

باملاضي فقط ختتص.  5. يستفهم بها عن املاضي واملستقبل 5
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 ( : 8مترين ) 

 خليُل جفاك أم إلفا فارقتأ           باكيًا َكَل ما االيك محام يا أالقال الشاعر :    

 اهلمزة يف هذا البيت ؟ اختصتمباذا  - أ
 ما نوع ) أم ( - ب
هل جيوز استبدال هل بـ) اهلمزة ( ؟ وملاذا ؟ - ج

    اجلواب :

 ( املعادلة أم اهلمزة باالستفهام للتصور , والدليل على ذلك وجود )  اختصت - أ
 ( املعادلة العاطفة املتصلةأم )  - ب
ون بالتعيني ـواب هنا يكــ( الن اجل اهلمزةبدال من )  (هل  )يف هذه اجلملة ال ميكن استبدال  - ج

 على االستفهام للتصور ال تدخل(  هلبسبب وجود ) أم ( املعادلة فاالستفهام يكون للتصور , و) 

ُهم    َقاتَلَُهُم اللَُّه ۖ )قال تعاىل :  َذر  َفُكونَ أَنَّٰى َفاح   (ُيؤ 

 حدد اسم االستفهام واذكر معناه واعرابه مع ذكر السبب ؟ - أ
 يوافقه يف املعنى يف غري النص الكريم ؟ بأخر هل جيوز استبدال اسم االستفهام - ب
 اعرب ) أنى يؤفكون (   - ج

    اجلواب :

 (  احلال( ومعناه ) أنى اسم االستفهام )  - أ
 تاله فعل تامالسبب : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب حال    , أنى : 

 ( ألنها تدل على احلال  كيف( بـ)  أنىنعم , جيوز ان نستبدل )  - ب
 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب حال    أنى :  - ج

 اخلمسةمن االفعال  ألنه: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  يؤفكون
 والواو ضمري متصل مبين يف حمل رفع نائب فاعل
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بصيغ وادوات معروفة يف العربية / هو اسلوب يستهدف نقض املقوالت اللغوية واالحداث وانكارها  النفي
 اىل اغراض املتكلمني ومتطلبات املقام الستخدامها خيضع

انه اسلوب يراد به نقض فكرة وانكارها وهو ضد االثباتاي : 

النفي الصريح الظاهر :اواًل : 

به صرحية وموجودة يف اجلملة تستعمل كل منها حبسب ما  خاصةالنفي الذي يكون بأدوات ظاهرة وهو 
 (  , ال ليس , ما, ان , الت , مل , ملا , لن , الم اجلحود , غرييقتضيه املقام وهذه االدوات هي : ) 

 وهذه االدوات تقسم اىل ثالث اقسام :

 ( ليس: وهي )  افعال .1
 ( غري: وهي ) امساء  .2
(ما , ال , ان , الت , مل , ملا , لن , الم اجلحود : وهي )  حروف .3

: الضمينالنفي ثانيًا: 
وليست له ادوات ظاهرة بل يفهم من سياق النفي الذي ال نستعمل فيه اداة من ادوات النفي الظاهرة وهو 

 النص ويرد متضمنًا يف ادوات ليست للنفي ويكون على نوعني :

نفي ضمين بأسلوب االستفهام .1
ضمين بأسلوب الشرطنفي  .2

 اقسام النفي

 (الظاهر ) النفي الصريح  النفي الضمين
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بنفي اجلملة االمسية وله  خيتصفعل ماض ناقص جامد مبين على الفتح يفيد النفي  : : ليس   اوال
 تأثريان 

  : ) ( فريفع املبتدأ امسًا له  اخلرباملبتدأ وعلى اجلملة االمسية )  يدخلالتأثري االعرابي  ) عمله
 له . خربًا اخلربوينصب 

  : ( باخلربتنفي اجلملة االمسية ) تنفي اتصاف املبتدأ التأثري املعنوي

 ليس اجلُو ماطرًا( تصبح : ليس ( فان هذ اجلملة مثبتة عند نفيها بـ)  ماطُر اجلُوفعندما نقول ) 
 ( من حيث املعنى . باخلربنفت اتصاف املبتدأ ( قد نفت اتصاف اجلو باملطر ) ليس جند ان ) 

اما من حيث االعراب فإنها تعرب على النحو االتي :

( يرفع  اخلربعلى اجلملة االمسية ) املبتدأ و يدخلفعل ماض ناقص جامد مبين على الفتح ليس :  
له            خربًا  اخلربله وينصب  املبتدأ امسًا

 اخره: اسم ليس مرفوع وعالمة رفه الضمة الظاهرة على  اجلو
 اخرهليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  خرب: ماطرًا 

ترفع ( فانها تبقى عاملة ) اال ( على امسها او اذا انتقض نفيها بـ)  ليس)  خرباذا تقدم   فائدة :
 (تعمل بال قيد او شرط ( وذلك ألنها )  رباخلاملبتدأ وتنصب 

امثلة :

على االسم( اخلرب)تقدم َوَجهوُل   عاِلٌم َسواًء َليَسَوَعنُهُم       َف َعّنا الناَس َجِهلِت ِإن َسليقال الشاعر : 
 )انتقض نفيها باال (       الدخاِن مثَلً  زائالً  متاعا                إاّل االياِم رحلُة ْتليس قال الشاعر : 

( اي ان انتقض نفيها باال ( من النقض وهو اهلدم والنفي , فعندما نقول )  انتقضمعنى كلمة )   فائدة : 
(نفي النفي اثبات ( فصار اثباتًا الن القاعدة تقول ) ليس( نفت اداة النفي )  اال) 

 

 انواع اسم ليس

 مصدر مؤوول

 فعل ماضي+ما

 فعل مضارع+َأن

 ضمري

 مسترت

 متصل

 اسم مبين يف حمل رفع

 االسم املوصول

 اسم االشارة

 اسم ظاهر مرفوع
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امثلة :

االسم الظاهر :

اكِرِينَ  اللَّه  أَلَْيَس قال تعاىل : )  ( بِأَْعلََم بِالشَّ
ي َِئاتِ  التَّْوبَة  َولَْيَستِ قال تعاىل : )  (لِلَِّذيَن يَْعَمل وَن السَّ

واألدب العلم مجال اجلمال إن       ُتَزيُِّنَنا بَأْثواٍب اجَلَماُل َلْيَسقال الشاعر :    
عميانا األبصار ذوي من أرى إّني بصر بال أمسى الذي الكفيُف ليس   قال الشاعر :  
والَكَفِن اللَّحِد َغريُب الَغريَب ِإنَّ           والَيَمِن الشَّاِم َغريَب الَغريُب َلْيَس   قال الشاعر :  
مشائلُه تزكو الذي الصديُق بِل َمَناِسُبُه َتْعُلو الَِّذي الصَِّديُق َلْيَس     قال الشاعر :

االسم املبين :

) اسم اشارة (           َوَربَِّنا ( َبَلى َقاُلوا ِباْلَحقِّ َهَذا ) َأَلْيَسقال تعاىل : 
) اسم اشارة (  اْلَمْوَتى ( ُيْحِيَي َأن َعَلى ِبَقاِدٍر َذِلَك ) َأَلْيَس قال تعاىل : 

) اسم اشارة (    ُمسِهر لَعيينَّ ُحبٌّ ُدوَنه أتى   بكائٍن ذاك ليس ؟ صدودي خشيتقال الشاعر : 
(موصول) اسم     ِمْثَلُهم ( َيْخُلَق َأْن َعَلى ِبَقاِدٍر َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي ) َأَوَلْيَس قال تعاىل :

(موصول) اسم     اأَلْحَياِء َميُِّت امَلْيُت إنََّما    ِبَمْيٍت فاْسَتَراَح ماَت َمْن َلْيَس قال الشاعر :
(موصول) اسم    َهّيَنا مْنُه قاَسْيُت الذي َليَس ُعُقوَبًة َعَلْيِه لي ِفراُقَك أضَحى قال الشاعر :

الضمري : 

(ضمري متصل)         (ُمْرَسًلا  َتَوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْس)  قال تعاىل :
(ضمري متصل)    (ِبَكاِفِريَن  ِبَها اولَّْيُس َقْوًما ِبَها َوكَّْلَنا َفَقْدقال تعاىل : ) 

(ضمري متصل)  اخلالق بغري آمالي ألنين  علقت امللوم أنا امللوَم تلسقال الشاعر :     
(ضمري مسترت)      ( َأْهِلَك ِمْن َلْيَس ِإنَُّه ُنوُح َيا َقاَل) قال تعاىل :   

(ضمري مسترت)    َعْنُهْم ( َمْصُروًفا َلْيَس َيْأِتيِهْم َيْوَم ) َأَلاقال تعاىل : 
(ضمري مسترت)     َظَهَرا َوَما َيْخَفى َما َأياِديِه َعلى      ُمْنَحِصًرا  َلْيَس َحْمًدا هلِل احَلْمُدقال الشاعر : 

املصدر املؤول :

َواْلَمْغِرِب ( اْلَمْشِرِق ِقَبَل ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوا َأْن اْلِبرَّ ) َلْيَسقال تعاىل :   
 (َسَعى  َما ِإلَّا ِلْلِإْنَساِن َلْيَس )َوَأْنقال تعاىل : 

حمل هلا من  تاء التأنيث الساكنة اليت ال( جيب ان نفرق بني )  ليستاء بـ) تتصل العندما    فائدة :
( نالحظ ان الياء ليس ( فعندما تتصل تاء التأنيث بـ) التاء املتحركة اليت هي امسها ( وبني ) االعراب 

           (  رحلة االيام اال متاعاً  ليستتبقى موجودة مثل ) 
 (بربكم  لسُتأ( فان التاء تكون امسا هلا مثل : قال تعاىل : )  ليساما اذا حذفت الياء من ) 
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التاء املتحركة , نا , الف االثنني , واو اجلماعة , نون  )( هي : ليس الضمائر اليت تتصل بـ)  فائدة :
( ويعرب ليسوا , لسن لست , لسنا , ليسا , ( عند اتصاهلا بهذه الضمائر : ) ليس  فتصبح ) ( النسوة 

 .  ضمري متصل مبين يف حمل رفع اسم ليس( :  ليسالضمري املتصل بـ) 

ليس : خربانواع 

اسم مفرد ) ظاهر ( : .1
 اللئاِم كفُّ اوغلْت ما اذاً             عزا االنساِن ختاذُل ليس قال الشاعر : 
ُيَعاِتُبْه ُلبٌّ ِلْلَمـْرِء َيُكـْن َلْم ِإَذا        َناِفًعا ِلْلَمـْرِء النَّاِس ِعَتـاُب َوَلْيَس قال الشاعر : 
 قليُل لديك وما جتوَد حتى        مساحًة الفضول من العطاُء ليس قال الشاعر : 

 مجلة ) امسية او فعلية ( : .2
) مجلة امسية (       َوأْنُدُب َزَماني أْبكي َوَلِكّنين        ً َلْوَعة الَقْلِب يف أّن َنسييب َوَليَس  قال الشاعر  :
) مجلة فعلية (                          الّظالِم يف إاّل َتُزوُر َفَليَس          َحَياًء بَها َكأّن َوَزاِئَرتي قال الشاعر  :

( على مجلة فعلية فعلها مضارع فاعله ضمري مسترت وجوبًا فان اجلملة  ليس)  دخلتاذا   فائدة : 
 مثل : ( ليسللفعل الناقص )  خرباالفعلية تكون يف حمل نصب 

امُلربُِّح الّشديُد الّشْوُق فيُكُم َولي      َيرَبُح ليَس الذي الُودُّ ميَن لكْم  قال الشاعر  :
يوذينا ليَس من باألذى نبَتدي أن َشرفًا أخالُقنا أَبْت َلَقْوٌم إّناقال الشاعر  :
اْلِقَياِس يف َعُدوٍّ ِمْن َقِريٌب ُبْؤٍس َيْوَم َيْنَفُع َلْيَس َصِديٌق  قال الشاعر  :

( فانه جار وجمرور او ظرف ( شبه مجلة )  ليساذا جاء بعد )  شبه مجلة ) جار وجمرور او ظرف ( : .3
 هلا  خربًا كوني

َظاِلُموَن ( َفِإنَُّهْم ُيَعذَِّبُهْم َأْو َعَلْيِهْم َيُتوَب َأْو َشْيٌء اْلَأْمِر ِمَن َلَك ) َلْيَسقال تعاىل  :  
 َسَفاَهٌة ( ِبي َلْيَس َقْوِم َيا ) َقاَلقال تعاىل  :  
 َكاِذَبٌة ( ِلَوْقَعِتَها ) َلْيَسقال تعاىل  :  

َمذَهُب للَمْرِء اللَِّه وراَء وليَس   ,ً ريَبة لَنفِسَك أتُرْك فلم َحَلْفُت,قال الشاعر  :  
وبينكم ِمْن حجاب بيينليس  كّل وقٍت  خافقيأنتم ملء قال الشاعر  :  
اْنِتَصاُف منِك اهلَوى يف لَي وال  , اْنـِصـَراُف عْنـك لي ليس فـديُتـَكقال الشاعر  :  
َمطَمُع الصرِب يف ليس حتَّى وقاسيُت    َمدَمُع اجلفِن يف ليَس حتى الدمُع َجَرىقال الشاعر  :  

( فإنها تبقى عاملة , اال ان معنى اجلملة يتحول من  ليسهمزة االستفهام على )  دخلتاذا   فائدة : 
 املنفي اىل املثبت مثل :

 رَِّشيٌد ( َرُجٌل ِمنُكْم َأَلْيَس) قال تعاىل  : 
لِّْلَكاِفِريَن ( َمْثًوى َجَهنََّم ِفي َأَلْيَس) قال تعاىل : 
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( بطريقتني : ليستؤكد مجلة ) 

جمرور )  اخلرباملفرد فقط لتوكيد النفي فيكون  خربها( على  الباءحرف اجلر الزائد )  ادخال .1
ليس  خرب: ألنه ومنصوب حمال عليه حرف جر ,  دخل: ألنه جمرور لفظا  (لفظًا منصوب حماًل 

امثلة :

 (ِبراِزِقنَي  َلُه َلْسُتْم َوَمْن َمعاِيَش ِفيها َلُكْم ) َوَجَعْلنا  قال تعاىل : 
 ( ِبَقِريٍب الصُّْبُح َأَلْيَس  الصُّْبُح َمْوِعَدُهُم ) ِإنَّ  :  قال تعاىل
ِلْلَعِبيِد ( ِبَظلَّاٍم َلْيَس اللََّه َوَأنَّ َأْيِديُكْم َقدََّمْت ِبَما )  َذِلَك  :  قال تعاىل

 انِتَقاٍم ( ِذي ِبَعِزيٍز اللَُّه ) َأَلْيَس  قال تعاىل : 
خراًبا كانت أخالُقهم إذا        قوٍم بنياُن بعامٍر وليسقال الشاعر :   

مرفوع جمرور لفظًا )  االسمفقط فيكون  امسها النكرة( على  ِمنحرف اجلر الزائد )  ادخال .2
ليس اسم: ألنه ومرفوع حمال عليه حرف جر ,  دخل: ألنه جمرور لفظا ( حماًل 

 امثلة :

يباهى       زهرة العمر او ينال رضاهامن مجيل ليس يف احلي  قال الشاعر :  
َحسيب من وبينها بيين ليس       كأني حتى اخلطوُب ظلمتينقال الشاعر :   

:  أسئلة وزارية

  يؤول إليه فجٌر له فليس      صبحه عنه نأى ليٍل ِمْن لك فيا/ 1س
           ؟ (ليس) معمولي حّدد

 .مرفوع مؤخر ليس أسم: فجر     مقدم خرب مجلة شبه: له/ ج

            عهد له يدوم ال فيمن خري وال         بدائم ليس كالورد عهدها أرى/ 2س
           ؟ خط حتته ما أعرب

. حماًل منصوب لفظًا جمرور ليس خرب: دائم. للتوكيد زائد جر حرف الباء: بدائم/ ج

؟  .يؤكدها حرفا بوضعك العبارة صغ(  مال ذا لسُت/ ) 3س
 . مال بذي لسُت/ ج
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          . تضاُم ليس واأليام ضامتك        األيام بك فعلْت ما دار يا/ 4س
؟             معموليها وأذكر النفي أداة أعرب

 (هي) تقديره مسترت ضمري أمسها. الفتح على مبين جامد ناقص ماض فعل: ليس/ ج
 . نصب حمل يف( تضام) الفعلية اجلملة خربها

            بيان أو نظٌم أّملُت كما       ُيجدي ليسف الكالم من تعبُت/ 5س
 ؟ امسها تقدير فما( ليس) لـ خرب الفعلية( جيدي) مجلة أن علمت إذا
 (.هو) تقديره مسترت ضمري( ليس) اسم/ ج

خبريا  النجوم علم يف لسُت أنا        تسألي ال غٍد يف سألقي ماذا/ 6س

           .النص يف( ليس) معمولي عّين
 .خربها( خبريا)و. امسها( التاء) الضمري/ ج

: ما وانواعها : ثانيًا

ما وانواعها

ما غري النافية

ما 
 موصولة

ما  
 شرطية

ما زائدة 
 للتوكيد

ما  
 تعجبية

ما زائدة 
 كافة

ما 
 استفهامية

ما 
 مصدرية

ما النافية

ما  
نافية 
 مهملة

ما     
نافية 
عاملة 
عمل  
ليس 
 حجازية

ما  
نافية 
غير 
 عاملة
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 ما النافية وانواعها :

حرف ال حمل له من وهي النافية للجملة الفعلية تسمى نافية غري عاملة ) : ما نافية غري عاملة  .1
على الفعلني املاضي واملضارع وكما  بالدخول ختتص( اي انها ال تؤثر اعرابيا على ما بعدها واالعراب 

 يلي :

 (سواء أكان تامًا أم ناقصًا )  على الفعل املاضي تدخلأ ( 

 : تنفي حدوث الفعل يف الزمن املاضيداللتها الزمنية 
 نافية غري عاملة التأثري االعرابي : 

 :امثلة 

 (َقْوِلَك  َعْن آِلَهِتَنا ِبَتاِرِكي َنْحُن َوَما ِبَبيَِّنٍة ِجْئَتَنا َما ُهوُد َيا َقاُلوا قال تعاىل : )
 (َتْكِذُبوَن  ِإلَّا َأنُتْم ِإْن َشْيٍء ِمن الرَّْحَمُن َأنَزَل َوَما قال تعاىل : ) 
 (َغْيِري  ِإَلٍه ِمْن َلُكْم َعِلْمُت َما اْلَمَلُأ َأيَُّها َيا ِفْرَعْوُن َوَقاَل قال تعاىل : )
 (َيْظِلُموَن  َأنُفَسُهْم َكاُنوا َوَلِكن َظَلْمَناُهْم َوَما قال تعاىل : )

 َتِضيُق الرِّجال َأْخالَق ولكنَّ        بَأْهِلها بالٌد ضاَقْت ما َلَعْمُرِكقال الشاعر : 
 َتُغوُر الّتراِب يف الَكواِكَب أّن       الّثَرى  يف دفنَك قبل أحسُب كنُت ماقال الشاعر : 
 اْلُحْزِن ِمَن َأْقِضي ِكْدُت َدَهْتِني َفَلمَّا   َهِذِه َقْبَل النََّوى َجرَّْبُت ُكْنُت َوَما قال الشاعر : 
 أعرف لسُت من كل خريا اهلل عرفُتهم       جزى الذين إال ساءني ماو قال الشاعر : 

                                                                    ما النافية غري العاملة نفيها غري مؤكد , فيؤكد بالقسم   فائدة : 
 بأنفاسـي مقـرون حّبـك و إال       غربت وال مشٌس طلعت ما واهلل   قال الشاعر : 

 على الفعل املضارع  تدخلب ( 

 للحال اي احلاضر ختلصهو: تنفي حدوث الفعل داللتها الزمنية 
 نافية غري عاملة التأثري االعرابي : 

 : امثلة 

 (َقْبل  مِّن آَباُؤُهم َيْعُبُد َكَما ِإلَّا َيْعُبُدوَن َما  قال تعاىل : )
 (  َتُموُت َأْرٍض ِبَأيِّ َنْفٌس َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسُب َماَذا َنْفٌس َتْدِري َوَما قال تعاىل : )

 ( َيَشاُء َمْن ُيْسِمُع اللََّه ِإنَّ  اْلَأْمَواُت َوَلا اْلَأْحَياُء َيْسَتِوي َوَما ) قال تعاىل :
 (َربِّي  َرِحَم َما ِإلَّا ِبالسُّوِء َلَأمَّاَرٌة النَّْفَس ِإنَّ  َنْفِسي ُأَبرُِّئ َوَما قال تعاىل : )
 (اْلَعاِلُموَن  ِإلَّا َيْعِقُلَها َوَما  ِللنَّاِس َنْضِرُبَها اْلَأْمَثاُل َوِتْلَك قال تعاىل : )

 َعَجُم ُمُلوُكها ُعْرٌب وَما          ُتْفِلُح بامُلُلوِك الّناُس وإّنما الشاعر  : قال 
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(  احلاضرزمانه للحال )  ختلصعلى الفعل املضارع  دخوهلا( عند ما النافية غري العاملة )   فائدة : 
 (  االنوبدون قرينة زمانية ) 

                    يكتب زيد واجبه االن                                                                                                          فلو قلنا : 
                                    ما يكتب زيد واجبه( حنذف القرينة من اجلملة فتصبح :  ما عند نفي هذه اجلملة بـ) 

 ال يكتب زيد واجبه االن   (  فتصبح :  ال اما اذا اردنا ان نبقي القرينة فأننا ننفي اجلملة بـ ) 

 ( فإنها نافية غري عاملةزال ( ) برح ( ) فيتء ( ) انفك ( اذا سبقت االفعال الناقصة )  ما)    فائدة : 

 : امثلة 

 .النـوائـب طـارقـات مـن وحيفظنـا مجعـنـا      يكنـف اهلل نصـر زال ومـا قال الشاعر  : 
 خمتضبيطعن يف اعقاب حافلة       بذابل من دم االقران ما انفك  قال الشاعر  : 
 َوَتْفِنيِد َعْذٍل َيَدْي يفً  أِسرَية برحت         ما واالمساع السمع مطلق يا قال الشاعر  : 

 

 :  أسئلة وزارية 

                                                   الكلِل سوى أشكو وما كنت كذاك     عجٌب عربتي من وهلم النوى أشكو/ 1س
                                                                      الزمانية؟ داللته واضعًا تثبته فكيف نفي, أسلوب( أشكو ما)

 . اآلن أشكو/ ج

                                                                         ( اْلُمَتَكلِِّفنَي ِمَن َأَنا َوَما َأْجٍر ِمْن َعَلْيِه َأْسَأُلُكْم َما ُقْل ) :  تعاىل قال/ 2س
                                   وملاذا؟ الكرمية؟ اآلية غري يف معها( أالن) استعمال ميكنك وهل(  اسالكم ما ) يف األداة صفة ما
                                                                                                                            عاملة, غري نافية: األداة صفة/ ج
 .قرينة غري من احلاضر تنفي ألنها( أالن) استعمال ميكن ال

                                                          ؟الزمنية الداللة حيث من(  حيسن لن ) و(  حيسن ما ) بني الفرق ما/ 3س
 / ج

                                                                                              .احلاضر تنفي للمضارع نافية ما:  حيسن ما
                                                                                                                                                                                                                                               .مؤكدًا نفيًا املستقبل زمن تنفي:  حيسن لن
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ما نافية عاملة عمل  ليس ) احلجازية ( : .2

( وذلك الن اهل ما احلجازية ( معنى وعماًل , مسيت )  ليسوهي النافية للجملة االمسية من املشبهات بـ) 
 ( اما بقية العرب ال جيعلونها كذلك اي انهم جيعلوها مثل ليس احلجاز يعملونها ) 

  افع املبتدأ امسًا هلرت( ف اخلرباملبتدأ وعلى اجلملة االمسية )  دخلت( :  ا) عمله التأثري االعرابي 
 . اهل خربًا اخلربنصب تو
  : ( باخلربتنفي اتصاف املبتدأ تنفي اجلملة االمسية ) التأثري املعنوي

:ولكنها ال تكون عاملة اال بشرطني 

خربهاان يتقدم امسها على  .1

( االان ال ينتقض نفيها ب )  .2

( جيب ان  االومعنى انتقض النفي أي انه يلغى النفي وتصبح اجلملة مثبتة , وعندما ينتقض نفيها بـ) 
  خربهاوليس بعد  خربها( بني امسها و االتكون ) 

: امثلة 

اخَلِرِب َرْبِعَها ِمْنً  ُربى َأْبَهى         َغْياَلُن بِه يطيُف معمورًاََ  ميَّة ربُع ماقال الشاعر : 

الّسُفُن َتشَتهي ال مَبا الّرياُح جتِري     ُيْدِرُكُه            املْرُء َيَتَمّنى ما كلُّ َماقال الشاعر : 
اخَلالِئِقَو ِفْعِلِه يف يُكْن مل إذا            َلُه َشَرفًا الفتى َوْجِه يف احُلْسُن َماَوقال الشاعر : 

 ُمْنِجَدا َلَك ُتْلِفِه َلْم ِإَذا َأَخاَك           َكاِئَنا الَبَشاَشَة ُيْبِدْي َمْن ُكلُّ َماَوقال الشاعر : 

: هما موضعني يف إال صرحيًة الكريم القرآن يف احلجازية ما تأت مل  فائدة : 

(َكِريٌم  َمَلٌك ِإال َهَذا ِإْن َبَشًرا َهَذا َما . قال تعاىل : )  1 

هلا  اخلرب خربا: نافية عاملة عمل ليس حجازية ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب  ما
 : اسم اشارة مبين يف حمل رفع اسم ما احلجازية هذا

اخره) ما احلجازية ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على خرب:  بشرًا

(َوَلْدَنُهم  اللَّاِئي ِإلَّا ُأمََّهاُتُهْم ِإْن  ُأمََّهاِتِهْم ُهنَّ َما قال تعاىل : ).  2

 هلا  اخلرب خربا: نافية عاملة عمل ليس حجازية ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب  ما
 ضمري منفصل مبين يف حمل رفع اسم ما احلجازية:  هنَّ

الكسرة بدل الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل) ما احلجازية ( منصوب وعالمة نصبه  خرب:  ُأمََّهاِتِهْم
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( َحاِجِزيَن   َعْنُه َأَحٍد ِمْن ِمْنُكْم َماَف)  : تعاىل قوله وهو فاصل خربهابني امسها و ثالث موضع يف تجاءو

 هلا اخلرب خربا: نافية عاملة عمل ليس حجازية ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب  ما
: من / حرف جر , والكاف / ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر وامليم عالمة للجمع منكم

 , احد / اسم ما احلجازية جمرور لفظًا مرفوع حمال  : من / حرف جر زائد للتوكيدمن احد 
 : عن / حرف جر , واهلاء / ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر  عنه

 ب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر ساملما احلجازية منصو خرب: حاجزين 

(طريقة توكيد مجلة ما احلجازية ) وسنتكلم عنه يف  بالباء مقرتنا اخلرب يأتي املواضع هذه غري ويف

تؤكد بطريقتني:( فان مجلتها  ليس( من املشبهات بـ )  ما احلجازيةمبا ان) 

جمرور )  اخلرباملفرد فقط لتوكيد النفي فيكون  خربها( على  الباءحرف اجلر الزائد )  ادخال .1
ليس  خربعليه حرف جر , ومنصوب حمال : ألنه  دخلجمرور لفظا : ألنه  (لفظًا منصوب حماًل 

امثلة :

( لِّْلَعِبيِد ِبَظلَّاٍم َربَُّك َماَو )  قال تعاىل : 
 هلا  اخلرب خربا: نافية عاملة عمل ليس حجازية ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب  ما

وهو مضاف  اخره / اسم ما احلجازية مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  رب :  ربك
ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافةالكاف /   
 حرف جر زائد للتوكيد/  الباء: بظالم 

ما احلجازية جمرور لفظًا منصوب حمال خربظالم /            

 ( ِبُمْؤِمِننَي ُهم َماَو اْلآِخِر َوِباْلَيْوِم ِباللَِّه آَمنَّا َيُقوُل َمن النَّاِس َوِمَن)   :  قال تعاىل
 (ِبُسَكاَرى ُهم َماَو ُسَكاَرى النَّاَس َوَتَرى )قال تعاىل :   

 ( ِبَمْجُنوٍن َربَِّك ِبِنْعَمِة َأنَت َما )  :  قال تعاىل
 ( ِبَغاِئِبنَي َعْنَها ُهْم َماَو)  :    قال تعاىل
 ( ِباْلَهْزِل ُهَو َماَو  َفْصٌل َلَقْوٌل ِإنَُّه)   :  قال تعاىل
 (ُتْؤِمُنوَن  ما َقِلياًل شاِعٍر ِبَقْوِل ُهَو ماَو)   :  قال تعاىل

 ِبلبيِب َنصَحُه مؤٍت ُكلُّ َوما  ُنصَحُه ِبمؤتيَك ُلبٍّ ذي ُكلُّ ماَفقال الشاعر :   
ِبَأْمَثِل َكمـِن اُحاإلْصَب اَمَو ٍح,ِبـُصْب     ياْنـَجِل أاَل ُلالطَِّوْي ُلاللَّْي اَأيُّـَه أاَلقال الشاعر :   
 بنائم ظلمت إن حر ليل ماف        ظلمته حرًا الدهر تأمنن فالقال الشاعر :   
كانــا مـــا رّد يف بشافعة وال           بنافعة الذكرى ماف فؤادي أقصرقال الشاعر :   
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 مرفوعجمرور لفظًا )  االسمفقط فيكون  امسها النكرة( على  ِمنحرف اجلر الزائد )  ادخال .2
 ليس اسم: ألنه ومرفوع حمال عليه حرف جر ,  دخل: ألنه جمرور لفظا ( حماًل 

 امثلة :

 (      َحاِجِزيَن   َعْنُه َأَحٍد ِمْن ِمْنُكْم َماَف)  :   تعاىل قال 
 , احد / اسم ما احلجازية جمرور لفظًا مرفوع حمال  : من / حرف جر زائد للتوكيدمن احد 

 

 ( شبه مجلة مثل :ما احلجازية )  خربقد يكون   فائدة : 

 (َيْفَرُقوَن  َقْوٌم َوَلِكنَُّهْم ِمْنُكْم ُهْم َماَو َلِمْنُكْم ِإنَُّهْم ِباللَِّه َوَيْحِلُفوَن)  قال تعاىل  :  
 حتمال قد ما محل يف أُمشِرُكُه          غريه ُرزِء يف املرزوِءُ  راحةماوقال الشاعر :     

( يقلب الضمري املتصل اىل  ليس( بـ)  ما( ضمريًا متصال فعند استبدال ) ليس  اذا كان اسم )  فائدة : 
 ضمري منفصل مثل :

                     َغَضـُب  َلُكْم  َيْبُدو  َفال  ُتْسَتْغَضُبوَن        َوَكْم  َتْشَتُكوَن  َلْسُتْمَو  ُتْظَلُموَن َكْمقال الشاعر :    
 ما انتم تشتكون عند االستبدال تصبح :   

 ( يظهر الضمري املسترت مثل  ليس( بـ)  ما( ضمريًا مسترتًا فعند استبدال ) ليس  اذا كان اسم )  فائدة : 

 أوطانها يف العلم بَنْشر إاّل       حباصل ليس األقوام وتعاون     قال الشاعر :   
 ما هو حباصل    تصبح :

 

 :  أسئلة وزارية

                                                               بكور وهلا بصرفها عليك     رواح هلا اخلطوب ترى ألسَت/ 1س
                          . وعماًل معنى يشبهها ما النفي بأداة استبدلت لو العبارة تصوغ كيف نفي, أسلوب( ترى ألست)

 .... اخلطوب ترى أنت ما/ ج

                                                           أمل بال كمشتاٍق اللقاء من            أمل على مشتاق صبابُة وما/ 2س
احلجازية؟                                                                                                           النافية(  ما ) خرب جتد أين

 . كمشتاق  (: ما ) خرب/ ج
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 حبرا فيضه يغتدي جبود سواك          هلا أجد مل درة إال هو وما/ 3س

 . النص ضمن مؤكد بتعبري حجازية(  ما ) اجعل .1
               .قسم جواب يف واقعة تكون أخرى أداة(  مل) بـ تستبدل كيف .2

 .وجدت ما واهلل -2 بدرة هو ما -1     /ج

بعيد                                                         واملزار داٍع احلب من         دعا إذا البكاء عيين على حالٌل/ 4س
                                        .الشعري بالوزن مقيد وغري املعنى على حمافظًا العاملة النافية(  ما ) بـ خط حتته ما انف

 .عيين على حالاًل البكاء ما/ ج

 َماَو السَّاَعِة ِعْلُم ُيَردُّ لِّْلَعِبيِد ِإَلْيِه ِبَظلَّاٍم َربَُّك َماَو َفَعَلْيَها َأَساء َوَمْن َفِلَنْفِسِه َصاِلًحا َعِمَل َمْن(: تعاىل قال/ 5س
 آَذنَّاَك َقاُلوا ُشَرَكاِئي َأْيَن ُيَناِديِهْم َوَيْوَم ِبِعْلِمِه ِإلَّا واَل تَضُع ُأنَثى ِمْن َتْحِمُل َماَو َأْكَماِمَها مِّْن َثَمَراٍت ِمن َتْخُرُج

                                                                                                                                 ) َشِهيٍد  ِمن ِمنَّا َما
                                                                         . منهما كاّل عّين عاملة غري أخرىو(  ليس ) عمل عاملة مرة(  ما ) وردت

 .حتمل ما – خترج ما: العاملة غري/  ما -2.للعبيد بظاّلم رّبك وما: العاملة/  ما -1/ ج

األيام                                                         وصولة اخلمول عنك       كاشفًا حياؤك ما لنفسك فانظر/ 6س
؟                                                                                                    البيت يف نفيها تؤكد وكيف ؟( ما ) تسمي ما
                                                                                                                 (. حجازية) ليس عمل عاملة نافية ما/ ج

 .بكاشٍف حياؤك ماعند توكيد نفيها تصبح : 
 

 

( اي انها       مهملة ( احد شروط اعماهلا تصبح )  ما احلجازية عندما تفقد )  ما النافية املهملة : .3
 خرب ان اجلملة االمسية اليت بعدها تعرب مبتدأ و مبعنىر على ما بعدها اعرابيا ال تؤث

 :مهلة يف احد االمريني التاليني  ( ما النافية )  فتكون

 على املبتدأ اخلربان يتقدم  .1
 ( االان ينتقض نفيها ب )  .2

خرب يف حمل رفع ( فنه يعرب ) جار وجمرور او ظرف ( النافية شبه مجلة ) ما اذا جاء بعد )    فائدة : 

 ( ألنها فقدت احد شروط االعمال نافية مهملة ( وتكون ما ) مقدم 

 ( اْلَباَلُغ  ِإالَّ الرَُّسوِل َعَلى َماقال تعاىل : ) 

 : حرف جر  على
 مقدم خرب: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة وشبه اجلملة يف حمل رفع  الرسول
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امثلة :

(الرُُّسُل  َقْبِلِه ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل ِإلَّا ُمَحمٌَّد َماَو قال تعاىل : ) 
 : نافية مهملةما 

اخره : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  حممد

 : اداة حصراال 
اخره مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب: رسول 

 (َوَلِعٌب  َلْهٌو ِإلَّا الدُّْنَيا اْلَحَياُة َهِذِه َماَو قال تعاىل : ) 
 (مِّْثُلَنا  َبَشٌر ِإالَّ َأنُتْم َما َقاُلوا قال تعاىل : )

  الودائع تردَّ أن يومًا بّد وال          ودائع إال واألهلون املال ماو   : الشاعرقال 
ُمسِلُم أّنَي ُثمَّ..  َعفِوَك َوَجميُل         الرَّجا إالَّ َوسيَلٌة إليَك ِلي َما   : قال الشاعر 

امُلَرجَِّم ِباحَلديِث َعنها ُهَو َوما  َوُذقُتُم َعِلمُتم ما ِإّلا احَلرُب ماَوقال الشاعر :   

 رفوعجمرور لفظًا م)  املبتدأفيكون (  ِمنحرف اجلر الزائد ) على املبتدأ النكرة  يدخلقد   فائدة : 
 مبتدأ: ألنه ومرفوع حمال عليه حرف جر ,  دخل: ألنه جمرور لفظا ( حماًل 

( الظَّنِّ اتَِّباَع ِإلَّا ِعْلٍم ِمْن ِبِه َلُهم َماقال تعاىل : ) 

 : نافية مهملة  ما
شبه اجلملة يف حمل :/ ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر و اهلاء/ حرف جر ,  الالم:  هلم
 () امليم عالمة للجمع مقدم  خربرفع 

/ ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر اهلاء/ حرف جر ,  الباء:  به
: حرف جر زائد للتوكيد من

 جمرور لفظًا مرفوع حماًل مؤخر: مبتدأ  علم

وِدــــــُخل من ٍلـــُمَؤمَّ ِلَحيٍّ ما        فُموِدي احِلماَم القي َحيٍّ كلُّقال الشاعر :     

( مجلة فعلية فتكون نافية غري  ما( هي مهملة فقد يأتي بعد )  ما( يف مجلة )  ِإالَّليس كل )  فائدة : 
 عاملة مثل :

( َيْشُعُروَن َوَما َأنُفَسُهم ِإالَّ َيْخَدُعوَن َماَو آَمُنوا َوالَِّذيَن الّلَه ُيَخاِدُعوَن قال تعاىل : )

 نافية غري عاملة ما : 
: تالها فعل مضارع السبب



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي   السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

14

:  أسئلة وزارية

 مَّا ُنَعمِّْرُكم َأَوَلْم َنْعَمُل ُكنَّا الَِّذي َغْيَر َصاِلًحا َنْعَمْل َأْخِرْجَنا َربََّنا ِفيَها َيْصَطِرُخوَن َوُهْم (: تعاىل قال/  1س
        (نَِّصرٍي ِمن ِللظَّاِلِمنَي َفَما َفُذوُقوا النَِّذيُر َوَجاءُكُم َتَذكََّر َمن ِفيِه َيَتَذكَُّر
           وملاذا؟ مهملة جتدها فأين مرتني(  ما ) وردت

 (. املبتدأ على اخلرب لتقدم مهملة ) نصري من للظاملني فما / ج

       مصاحل منه عاش ما له فليس       شره الناس عن يكفف مل املرء إذا/ 2س
  احلالتني؟ يف( مصاحل) تعرب فكيف( مصاحل له ليس)و( مصاحل له ما: )نقول

            مرفوع مؤخر مبتدأ تعرب مصاحل له ما/  ج
 .مرفوع مؤخر ليس أسم تعرب مصاحل له ليس   ل

           :خط حتته ما أعرب/ 3س
           األدب من جاءته صنائع إال       حسب له ما فعل حممود ورّب

.مرفوع مؤخر مبتدأ: حسب. مقدم خرب رفع حمل يف مجلة شبه: له .مهملة نافية: ما/ ج

 ِإنَُّهم آَمُنوْا الَِّذيَن ِبَطاِرِد َأَنْا َوَمآ الّلِه َعَلى ِإالَّ َأْجِرَي ِإْن َمااًل َعَلْيِه َأْسَأُلُكْم ال َقْوِم َيا َو) : تعاىل قال/ 4س
 َأَفاَل َيتَُّقوَن لِّلَِّذيَن َخْيٌر اآلِخَرُة َوَللدَّاُر َوَلْهٌو َلِعٌب ِإالَّ الدُّْنَيا اْلَحَياُة َوَما  وقال تعاىل : )(     َربِِّهم مُّاَلُقو

            ؟ اإلهمال سبب وبّين وضحها مهملة ومرة عاملة مرة( ما ) جاءت (ْ َتْعِقُلوَن
 ( . إال)  بـ نفيها انتقض مهملة نافية:  احلياة ما      عاملة نافية: أنا ما/ ج

         :  يأتي فيما خط حتتهما أكثر أو تعبريين كل بني الفرق أوضح/ 5س
سبيل من لقائك إىل ليس -3 سبيل من لقائك إىل ما -2 لقائك إىل سبيل من ما -1
.مؤخر ليس أسم: سبيل -3 مؤخر مبتدأ: سبيل -2(    ما) أسم: سبيل -1/ ج

مذهب  عنه ما اهلل أمر ولكن       زلة لي ترّد أن أخشى كنُت ما/ 6س
           مرتني؟ تكررت اليت(  ما ) نوع ما
    .ماٍض فعلها فعلية مجلة على لدخوهلا. عاملة غري نافية: كنت ما/ ج
 .اخلرب لتقدم مهملة نافية:  مذهب عنه ما
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 ما غري النافية وانواعها :

 (ذات غري عاقلة )  مبين على السكون ُيسأل به لغري العاقلوهي اسم استفهام  ما االستفهامية :.  1

 امثلة :

 (التََّماِثيُل الَِّتي َأنُتْم َلَها َعاِكُفوَن ِذِهَه َماِإْذ َقاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه )قال تعاىل : 
 (ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى َماَو)قال تعاىل : 
  َماَقاَل َف)قال تعاىل : 

ْ
م
ُ
ك
ُ
ب
ْ
ط
َ
 (َأيَُّها اْلُمْرَسُلون خ

 (َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِريم َماَيا َأيَُّها اْلِإنَساُن )قال تعاىل : 
 ؟ سالف بساط أم , عرٍس ليُل أم    نائــــٍم      أرؤيا ؟ دنيــا يا أنِت ما  قال الشاعر :     
 َتَولَّــِت حتَّى الَقلِب ُموِجَعاِت وال            الُبكا ماَ  َعزَّة قبَل أدري كنُت وما قال الشاعر :     

 حممد ؟ ( فيقال : كاتٌب او شاعٌر مان تقول ) ( ايضًا للسؤال عن صفة ,  كأما وقد تاتي ) 

 ( مثل :العاقل او غري العاقل وقد يستفهم بها ايضًا عن حقيقة الشيء ) 

 امثلة :

  : هنا سؤال عن حقيقة اهلل تعاىل  (َربُّ اْلَعاَلِمني َماَقاَل ِفْرَعْوُن َو)قال تعاىل  
  : هنا سؤال عن حقيقة اهلل تعاىل ن(الرَّْحَمَما َو َقاُلوا ِنَوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَم)قال تعاىل 

 

 وهذه( ! ما افعله وهي نكرة تامة مبعنى شيء مبنية على السكون تالزم صيغة )  ما التعجبية :.  2
 وتعرب على النحو االتي : امسية مجلة تكوِّن الصيغة

 .مبتدأ رفع حمل يف السكون على مبنية شيء مبعنى تامة نكرة تعجبية: ما
(.  هو ) تقديره وجوبًا مسترت ضمري وفاعله الفتح على مبين التعجب إلنشاء جامد ماٍض فعل :أفعَل

 (. ما ) للمبتدأ خرب رفع حمل يف الفعلية واجلملة
 (.  منه  املتعجب ) به املفعول إىل أشاره!:  ه

 

   )َأْكَفَرُه َما اْلِإنَساُن ُقِتَل ) : تعاىل قال

 .مبتدأ رفع حمل يف السكون على مبنية شيء مبعنى تامة نكرة تعجبية: ما
(.  هو ) تقديره وجوبًا مسترت ضمري وفاعله الفتح على مبين التعجب إلنشاء جامد ماٍض فعل: أكفَر

 (.ما  ) للمبتدأ خرب رفع حمل يف الفعلية واجلملة
 به مفعول نصب حمل يف متصل ضمري!:  ه
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 :وتتميز مبا يأتي وهي اداة جازمة حتتاج لفعلني هما فعل الشرط وجوابه . ما الشرطية اجلازمة :  3

 ( وجوابه فعل الشرط جتزم الفعل املضارع )  - أ
 تكون الفاء واقعة يف جواب الشرط غالبًا - ب

 امثلة :

 (ُتْظَلُموَن  اَل َوَأنُتْم ِإَلْيُكْم ُيَوفَّ َخْيٍر ِمْن ُتنِفُقوْا َماَوقال تعاىل : ) 
 (َأْيِديُكْم  َكَسَبْت َفِبَما ُمِصيَبٍة ِمْن َأَصاَبُكْم َماَوقال تعاىل : )  
 (َلُكْم  َفُهَو َأْجٍر ِمْن َسَأْلُتُكْم َما ُقْلقال تعاىل : ) 

 ُجدوَدا جِنْدُه منُه ُتْعِط ماَف الَقضاِء َبعُض َنواَلَك كأّنقال الشاعر :            
 

هي اسم يعرب حسب موقعه يف اجلملة ألنها اسم وحتتاج اىل صلة . ما املوصلة مبعنى ) الذي ( :  4
 ( بها  الذيوتتميز بإمكان استبدال ) ( ال حمل هلا من االعراب ومجلة صلة املوصول ) املوصول 

 امثلة :

     (   َباٍق الّلِه ِعنَد َوَما َينَفُد ِعنَدُكْم َما قال تعاىل : )
 (اْلُقرى  ِمَن َحْوَلُكْم ما َأْهَلْكنا َوَلَقْدقال تعاىل : ) 
 (آلٍت  ُتوَعُدوَن َما ِإّنقال تعاىل : ) 
 (َيْسَتْهِزُئوَن  ِبِه َكاُنوا مَّا ِبِهم َوَحاَققال تعاىل : ) 
 (َيْسُطُروَن  َماَو َواْلَقَلِم نقال تعاىل : ) 

 (اْهَتَدْوا  َفَقِد ِبِه آَمْنُتْم ما ِبِمْثِل آَمُنوا َفِإْن)  قال تعاىل :
 (َلاِعِبنَي  َبْيَنُهَما َماَو َواْلَأْرَض السََّماَء َخَلْقَنا َوَما)  قال تعاىل :
 (اْلَأْرِض  ِفي ماَو السَّماواِت ِفي ما ِللَِّه)  قال تعاىل :

 َرْغُد َعيَشٌة بها حتسْس مْل به          بَبيداَء ما اجلوِع شّدِة مْن َوبي لي, َسَما قال الشاعر :
 قليُل لديك ماو جتوَد حتى        مساحًة الفضول من العطاُء ليسقال الشاعر : 

 . موصولة فهي(  إال ) بعد أو(  ال ) أو(,  مل ) أو,  ( ليس ) قبل(  ما ) وقعت إذا  فائدة : 

 ( ِعْلٌم ِبِه ِلي َلْيَس ما قال تعاىل : )
 (  َيْعَلْم َلْم َما اْلِإنَساَن َعلََّم قال تعاىل : )
 ( َتْعَلُموَن اَل َما َأْعَلُم ِإنِّي َقاَل) قال تعاىل : 

 ( َعلَّْمَتَنا َما ِإالَّ َلَنا ِعْلَم اَل ُسْبَحاَنَك َقاُلوْا قال تعاىل : ) 

كانا                                                                       ما رد يف بشافعة وال           بنافعة الذكرى فما عين إليك/ وزاريسؤال 
 .موصولة ما: كانا ما/ ج           الثاني؟ الشطر يف الواردة( ما) نوع ما



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي                               السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

 

                                                                                                               
17 

 بالدخول ختتص اإلعراب, من حمل له مؤواًل مصدرا بعدها وما هي تكون مصدري حرف. ما املصدرية :  5

 :نوعان وهي. الفعلية اجلملة على

 :  مصدرية تؤول مع الفعل املاضي مبصدر صريح –أ 

 امثلة :

 (هلم  َتَبيََّن َما َبْعَد اْلَحقِّ ِفي ُيَجاِدُلوَنَكقال تعاىل : ) 
 (َسَعى  َما ِإلَّا ِلْلِإنَساِن َلْيَس َوَأْنقال تعاىل : ) 
 (َرحبت  َماِب اْلَأْرُض َعَلْيِهْم َضاَقْتقال تعاىل : )

 (َهَذا  َيْوِمُكْم ِلَقاَء َنِسيُتْم َماِب َفُذوُقوا) قال تعاىل : 

 (َسَعى  َما اْلِإْنَساُن َيَتَذكَُّر َيْوَم قال تعاىل : )

 (َلَنا  َسَقْيَت َما َأْجَر ِلَيْجِزَيَك َيْدُعوَك َأِبي ِإنَّ قال تعاىل : )

 ( َهَذا َيْوِمُكْم ِلَقاَء َنِسيُتْم َماَك َننَساُكْم اْلَيْوَم َوِقيَل قال تعاىل : )

                                    .متماثلني فعلني بني (وتقع  التشبيه كاف ( ويقرتن بها )ما املصدرية قد تأتي )   فائدة : 
 (اْلَعْزِم  ُأْوُلوا َصَبَر َكَما َفاْصِبْر قال تعاىل : )

 ولغرض الزمان ظرف عن نائبًا يعرب صريح ومصدرها واالستمرار الدوام على تدلمصدرية ظرفية   –ب 
  (طاملا) بـ تقديرها يصح عليها التعرف

 امثلة :

 (َواْلَأْرُض  السََّماَواُت َداَمْت َما ِفيَها َخاِلِديَنقال تعاىل : )
 ( اْسَتَطْعُت َما اْلِإْصَلاَح ِإلَّا ُأِريُد ِإْنقال تعاىل : ) 
 (َحيًّا  ُدْمُت َما َوالزََّكاِة ِبالصََّلاِة َوَأْوَصاِنيقال تعاىل : ) 

 ( دام)  الفعل قبل تأتي غالبًا(  الظرفية املصدرية ما)  بأن السابقة االمثلة خالل من نالحظ  فائدة : 

 ِبَحِلَيِف النََّدى َيْرَض َلْم َماَت َفِإْن        النََّدى ِبِه َيْرَضى َعاَش َما النََّدى َحِليُفقال الشاعر : 
 َعِسْيُب أقاَم ما ُمقيٌم وإنِّي            تنوُب اخُلُطوَب إنَّ َأجاَرَتناقال الشاعر : 
 لذاكر ذكرًا الفخر يف له ويبقي  مؤثاًل جمدًا عاش ما له يشيدقال الشاعر : 
 الدهر بقي ما احلزن عليك سيبقى      فإنـه الرجـاء منـك ينقطـع فإن قال الشاعر :
     اإلبل حّنت مــــــا لذكــــراُه                 بعده بأبين متعُت وأن وأني  قال الشاعر :

                                             مصاحل منه عاش ما له فليس       شره الناس عن يكفف مل املرء إذا/ وزاريسؤال 
 .ظرفية مصدرية ما/ ج          ؟(ما) نوع ما
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( زائدة كافة يف املواضع االتية : ماوتكون )  . ما الزائدة الكافة : 6

 هلا وتسَوغ العمل عن فتكفها( ليتما لكنما, لعلما, كأمنا, إّنما,)( فتصبح  أخواتهاو إّن ) على تدخل - أ
والفعلية االمسية اجلملة على الدخول

:  مثل  خربعلى اجلملة االمسية فيعرب ما بعدها مبتدأ و دخلتفاذا 
 ( ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن ِإنََّما )قال تعاىل : 

عملها   عن فكفتها إن ( بـ) ومكفوفة أتصلت كافة ما:  ما , مشبه بالفعل حرف / إن :  امنا
سامل            مذكر مجع ألنه الواو رفعه عالمة و مرفوع مبتدأ:  املؤمنون

  أخره على الظاهرة الضمة رفعه عالمة و مرفوع خرب:  اخوة

على اجلملة الفعلية فيعرب ما بعدها حسب موقعه مثل :   دخلتو اذا 
 (َيْنُظُروَن  َوُهْم اْلَمْوِت ِإَلى ُيساُقوَن َأنَّماَك )قال تعاىل : 

 عملها عن فكفتها(  كأن) بـ أتصلت ومكفوفة كافة ما:  ما , بالفعل مشبه حرف/  كأن:   كأمنا
فعل مضارع مبين للمجهول , والواو / ضمري متصل مبين يف حمل رفع نائب فاعل:  يساقون

امثلة :

(َجِميًعا  النَّاَس َقَتَل َكَأنََّماَف اْلَأْرِض ِفي َفَساٍد َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفًسا َقَتَل َمنقال تعاىل : ) 
 (اْلُعَلَماُء  ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّما قال تعاىل : )

 َفَقِد ِنْصُفُه أو َحَماَمِتَنا, ِإَلى          َلَنا احَلَماُم هَذا َلْيَتَما أالقال الشاعر : 

 له وتسوغ اجلر عمل عن فتكفه( رمبا ويصبح ) (  رّب ) بالزائد الشبيه اجلر حرف على تدخل  _ب
       :حنو واألفعال األمساء على الدخول

 ِوْرُدُه الّطرَي ُيعِجُز مَباٍء َشِرْبُت   ُرّبَماف منَك أّمْلُت ما ِنْلُت فإْنقال الشاعر : 
تسره عواقبه الفتى أمرا كره رمبايضره        ول فيما الفتى عجل فرمبا تعجلن القال الشاعر :  

  (كثرما  قصرما, شّدما, طاملا, قّلما, )فتصبح (  كثر قصر, شّد, طال, قّل, ) األفعال على تدخل -جـ
 حنو : الفاعل رفع عن أيضًا فتكفها

 َبالِغ َوَوعٍظ ُنصٍح إىل ُيَصغى             قلماف دعه املشتاق الئم ياقال الشاعر : 
إحساُن اإلنساَن استعبَد طاملاف      قلوَبُهم تستعبد الناس إىل أحسن قال الشاعر :
 وظالما ظلما حتمل شّدما        امة ولكن املظلوم انا ما قال الشاعر :



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي   السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

19

:مواطنها ومن باجلملة خيل ال وحذفها توكيدًا الكالم تزيد اليت وهي : للتوكيد. ما الزائدة  7

 : حنو اجلازمة وغري اجلازمة الشرط بأدوات اتصلت إذا - أ

 ( اْلُحْسَنى اْلَأْسَماُء َفَلُه َتْدُعوا َما َأيًّا ) : تعاىل قال
 (َعَليَّ  ُعْدَواَن َفَلا َقَضْيُت اْلَأَجَلْيِن َأيََّما) :  تعاىل قال
  (اللَِّه َوْجُه َفَثمَّ ُتَولُّوا َأْيَنَماَف) :  تعاىل قال
 (ِباللَِّه َفاْسَتِعْذ َنْزٌغ الشَّْيَطاِن ِمْن َينَزَغنََّك ِإمَّاَو ) : تعاىل قال

( فهي زائدة مثل :  اذا  ( بعد )ما   اذا جاءت )  فائدة : 

 (َبْعٍض  ِإَلى َبْعُضُهْم َنَظَر ُسوَرٌة ُأْنِزَلْت َما ِإَذاَو قال تعاىل : )
 َوحدي  آِكَلُه َلسُت َفِإّني َأكياًل َلُه        َفِالَتِمسي الزاِد َصَنعِت ما ِإذاقال الشاعر : 
الشَّاِرِبيَنا  ُمُتوُن اْضَطَرَبْت َكَما          اهُلَوْيَنا   َيْمِشنَي   ُرْحَن   َما  ِإَذاقال الشاعر : 
ِفيَنـا   الذُّلَّ   ُنِقرَّ   َأْن  َأَبْيَنا           َخْسَفًا  النَّاَس  َساَم  املْلُك َما ِإَذاقال الشاعر : 

( هو : اّنما( و )  اماالفرق بني )   فائدة : 

  ( اما( ادغمت النون الساكنة فأصبحت ) الشرطية + ما الزائدة للتوكيد  إن ( مكونة من )اما )
  (مل تدغم النوناّن حرف مشبه بالفعل + ما الزائدة الكافة ( مكونة من )  اّنما ) ألنها مشددة

 زائدة للتوكيد            (ِكاَلُهَما  َأْو َأَحُدُهَما اْلِكَبَر ِعنَدَك َيْبُلَغنَّ ِإمَّاقال تعاىل : ) 
كفوفةمزائدة كافة و ( اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب اللَُّه ُيِريُد ِإنَّما ) :قال تعاىل 

:حنو. واجملرور اجلار بني توسطت إذا - ب

         ( َلُهْم ِلْنَت اللَِّه ِمْن َرْحَمٍة َماَفِب ) : تعاىل قال
 ( َناِدِمنَي َلُيْصِبُحنَّ َقِليٍل مَّاَع َقاَل ) : تعاىل قال

(َناًرا  َفُأْدِخُلوا ُأْغِرُقوا َخِطيَئاِتِهْم مَّامِّ قال تعاىل : ) 

:حنو(  بعد دون, غري,.) إليه واملضاف املضاف بني توسطت إذا -جـ

فؤادي أصاَب قد أراه هم       شفين ولكن سقٍم ما غري من   قال الشاعر : 
شيا يعدُل ال العمر كّل أن            نرى حبٍّ ما دون وكالنا   قال الشاعر :
وجتريب خربٍة ما بعد ِمْن             بها واملقاَم بغداد أحبُّ  قال الشاعر : 



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي                               السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

 

                                                                                                               
20 

 :  وزاريةأسئلة 

 َعَلى ِإلَّا ِحَساُبُهْم ِإْن  َيْعَمُلوَن َكاُنوا َماِب ِعْلِمي َماَو َقاَل اْلَأْرَذُلوَن َواتََّبَعَك َلَك َأُنْؤِمُن َقاُلوا) :  تعاىل قال/ 1س
(                                                                                                       اْلُمْؤِمِننَي ِبَطاِرِد َأَنا َوَما  َتْشُعُروَن َلْو َربِّي

                                                                                                              منهما؟ كّل نوع ما مرتني, نافية غري( ما ) وردت
 . موصول  أسم: كانوا مبا    استفهام أسم: علمي ماج/ 

                                                                        وذاكر حييت ما لداع واني       أستحقه أكن مل ما واوليتين/ 2س
                                                                                                                   مرة؟ كل يف نوعها فما مرتني(  ما ) وردت

 .ظرفية مصدرية: حييت ما. موصول اسم ما: مل ما/ ج

 َوالَِّذيَن الّلَه ُيَخاِدُعوَن  ِبُمْؤِمِننَي ُهم َوَما اآلِخِر َوِباْلَيْوِم ِبالّلِه آَمنَّا َيُقوُل َمن النَّاِس َوِمَن)  :تعاىل قال/ 3س
 َكاُنوا ِبَما َأِليٌم َعَذاٌب َوَلُهم َمَرضًا الّلُه َفَزاَدُهُم مََّرٌض ُقُلوِبِهم ِفي  َيْشُعُروَن َوَما َأنُفَسُهم ِإالَّ َيْخَدُعوَن َوَما آَمُنوا

 الَّ َوَلِكن اْلُمْفِسُدوَن ُهُم ِإنَُّهْم َأال ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما َقاُلوْا اأَلْرِض ِفي ُتْفِسُدوْا اَل َلُهْم ِقيَل َوِإَذا َيْكِذُبوَن
                                                                                                                                                )َيْشُعُروَن

                                                                                        ؟ منها أنواع أربعة مّيز عديدة مرات الكريم النص يف(  ما ) وردت
                                                  عاملة غري نافية: يشعرون ما           عاملة, غري نافية: خيدعون ما           ,   عاملة نافية: هم ما/ ج

 .موصولة نافية غري: كانوا مبا                      كافة, زائدة: أّنما

 َأَصاَلُتَك ُشَعْيُب َيا َقاُلوْا  ِبَحِفيٍظ َعَلْيُكم َأَنْا َوَما مُّْؤِمِننَي ُكنُتم ِإن لَُّكْم َخْيٌر الّلِه َبِقيَُّة  (: تعاىل قال/ 4س
 َأَرَأْيُتْم َقْوِم َيا َقاَل الرَِّشيُد اْلَحِليُم َلَأنَت ِإنََّك َنَشاء َما َأْمَواِلَنا ِفي نَّْفَعَل َأن َأْو آَباُؤَنا َيْعُبُد َما نَّْتُرَك َأن َتْأُمُرَك

 ِإالَّ ُأِريُد ِإْن َعْنُه َأْنَهاُكْم َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكْم َأْن ُأِريُد َوَما َحَسًنا ِرْزًقا ِمْنُه َوَرَزَقِني رَّبِّي مِّن َبيَِّنٍة َعَلَى ُكنُت ِإن
 ) ُأِنيُب َوِإَلْيِه َتَوكَّْلُت َعَلْيِه ِبالّلِه ِإالَّ َتْوِفيِقي َوَما اْسَتَطْعُت َما اإِلْصاَلَح

 خط حتته ما نوع وضح .1
 ؟(أنا) الضمري تعرب وكيف األوىل؟( ما) نوع ما .2

 /              ظرفية مصدرية:  استطعت ما      /      موصول أسم:  نشاء ما      /     عاملة نافية:  أنا ما.  1 / ج
 . مهملة نافية: توفيقي ما

 . أمسها رفع حمل يف منفصل ضمري( أنا) عاملة, نافية: ما .  2

 ِفي ِبُمْعِجِزيَن َأنُتم َماَو َكِثرٍي َعن َوَيْعُفو َأْيِديُكْم َكَسَبْت َماَفِب مُِّصيَبٍة مِّن َأَصاَبُكم َماَو) :  تعاىل قال/ 5س
(                                                                                           َنِصري َوَلا َوِليٍّ ِمن اللَِّه ُدوِن مِّن َلُكم َماَو اْلَأْرِض
 مرة؟ كّل يف نوعها ما متعددة مرات(  ما ) وردت

                         عاملة نافية: أنتم ما.  3          موصولة: كسبت مبا -2         شرطية نافية غري: أصابكم ما -1    / ج
 . مهملة نافية: لكم ما -4
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 اَل َحْيُث ِمْن اْلَعَذاُب َيْأِتَيُهُم َأْو اأَلْرَض ِبِهُم الّلُه َيْخِسَف َأن السَّيَِّئاِت َمَكُروْا الَِّذيَن َأَفَأِمَن) :   تعاىل قال/ 6س
 َأَوَلْم  رَِّحيٌم َلرُؤوٌف َربَُّكْم َفِإنَّ َتَخوٍُّف َعَلى َيْأُخَذُهْم َأْو ِبُمْعِجِزيَن ُهم َفَما َتَقلُِّبِهْم ِفي َيْأُخَذُهْم َأْو  َيْشُعُروَن

(          َداِخُروَن َوُهْم ِلّلِه ُسجًَّدا َواْلشََّمآِئِل اْلَيِمنِي َعِن ِظاَلُلُه َيَتَفيَُّأ َشْيٍء ِمن الّلُه َخَلَق َما ِإَلى َيَرْوْا
            منهما؟ كّل نوع فما مرتني(  ما ) وردت

 .موصولة: اهلل خلق ما إىل. 2       . حجازية ليس عمل عاملة نافية(  ما : )فماهم . 1/ج

/ 7س

 ) ِبُمْعِجِزيَن َأنُتم َماَو ): تعاىل قال .1
) ُيوَحى َوْحٌي ِإلَّا ُهَو ِإْن اْلَهَوى َعِن َينِطُق َماَو  (: تعاىل قال .2
 ) َحَرٍج ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َماَو (: تعاىل قال .3

. عاملة كانت إْن وعملها منها كّل نوع بّين اآلتية, الكرمية القرآنية النصوص يف(  ما ) وردت

 / ج

(.اخلرب وتنصب االسم ترفع) ليس عمل تعمل. حجازية: انتم ما .1
 .عاملة غري نافية: ينطق ما .2
 .عاملة غري نافية: جعل ما .3

 ِبِه ُيَفرُِّقوَن َما ِمْنُهَما َفَيَتَعلَُّموَن َتْكُفْر َفاَل ِفْتَنٌة َنْحُن ِإنََّما َيُقواَل َحتَّى َأَحٍد ِمْن ُيَعلَِّماِن َماَو ) : تعاىل قال/ 8س
 ( َينَفُعُهْم َواَل َيُضرُُّهْم َما َوَيَتَعلَُّموَن الّلِه ِبِإْذِن ِإالَّ َأَحٍد ِمْن ِبِه ِبَضآرِّيَن ُهم َماَو َوَزْوِجِه اْلَمْرِء َبْيَن

؟ بعدها ما بذكر ذلك حدد ؟( ما ) نوع ما

 / ج

 .عاملة غري نافية( ما: )يعلمان وما .1
 .للتوكيد زائدة( ما): إّنما .2
 .موصول أسم( ما): يفرقون ما .3
.موصول أسم( ما: ) يضرهم ما. حجازية( ليس) عمل عاملة نافية( ما: )هم ما .4

 اْلَمَلُأ َفَقاَل َتتَُّقوَن َأَفَلا َغْيُرُه ِإَلٍه مِّْن َلُكم َما اللََّه اْعُبُدوا َقْوِم َيا َفَقاَل َقْوِمِه ِإَلى ُنوًحا َأْرَسْلَنا َوَلَقْد ) /  9س
 َسِمْعَنا مَّا َمَلاِئَكًة َلَأنَزَل اللَُّه َشاء َوَلْو َعَلْيُكْم َيَتَفضََّل َأن ُيِريُد مِّْثُلُكْم َبَشٌر ِإلَّا َهَذا َما َقْوِمِه ِمن َكَفُروا الَِّذيَن

(          اْلَأوَِّلنَي آَباِئَنا ِفي ِبَهَذا
 ؟ ذلك علل مهملة, نافية(  ما ) وردت

.االسم على اخلرب لتقدم مهملة: اله من لكم ما .1
 (. إال)بـ نفيها النتقاض: بشٌر إال هذا ما .2
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شاني ما تدرين وال اهلموم مين    أخذت ما يعنيك وال مين أنِت ماقال الشاعر :    / 11س

.حتديدها بعد منها اثنني نوع بّين مّرات(  ما ) وردت .1
النص؟ يف الواردة( ال)بـ النفي زمن ما .2
اإلعراب؟ من( شأني ما) مجلة حمل ما .3

 اجلواب
.استفهامية: شأني ما. موصول اسم :أخذت ما(. حجازية) عاملة نافية: أنت ما .1
 .واملستقبل احلاضر( ال)بـ النفي زمن .2
(.تدري) مفعولي مسد سدت نصب حمل يف امسية مجلة: شأني ما .3

            عرار من العشية بعد ماف          جند عرار مشيم من تنسم/ 11س
.العشية بعد عراٍر ِمْن ما/ ج                    . مناسبًا تراه ما وغّير عاملة, نافية( ما) اجعل

            مذلاًل تعيش أن إال املوت ما       ميتًة نفسك ذهاب حتسنبَّ وال/ 12س
(.إال)بـ نفيها انتقض مهملة نافية/ ج                                                    معلاًل؟( ما) نوع ما
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 : هي أنواع على ترد(  ما ) مبعنى نفي حرف هي :النافية: ان ثالثاًً 

 ( وكما يلي :نافية غري عاملة وتكون )   :على اجلملة الفعلية  تدخل .1

 فيها والكثري املاضي, الزمن يف الفعل حدوث تنفي عاملة غري نافية فتكون:  املاضي الفعل على تدخلأ . 
 .( إاّل) مع تأتي أن

 امثلة :

 (       اْلُحْسَنى ِإلَّا َأَرْدَنا ِإْن) :  تعاىل قال
 .حصر أداة: إاّل. ماض فعل: أردنا .عاملة غري نافية: إن
 

  ( َقِلياًل ِإالَّ لَِّبْثُتْم ِإن َوَتُظنُّوَن ) : تعاىل قال
 .حصر أداة: إاّل. ماض فعل: لبثتم. عاملة غري نافية: إن

 :حنو قليل وهذا( إاّل) ذكر دون املاضي الفعل على داخلة( ان النافية )  ترد قد  فائدة : 

                                                                                               ( َبْعِدِه مِّن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا َوَلِئن) : تعاىل قال
 ماض فعل: أمسكهما. عاملة غري نافية: إن

                                                    مهتضم حق لديهم أضاعت وال     غفلت إن الباغني عن اإلله عنيقال الشاعر : 
 ماض فعل: غفلت. عاملة غري نافية: إن

 فيها والكثري. واملستقبل احلاضر يف حدوثه تنفي عاملة غري نافية فتكون:  املضارع الفعل على تدخل -ب
 ( إال) مع تأتي أن

 امثلة :

                                                                                                                        ( َكِذًبا ِإلَّا َيُقوُلوَن ِإن ) : تعاىل قال
                                                                                    .حصر أداة: إاّل. مضارع فعل: يقولون .عاملة غري نافية: إن

 (                                                                                                            ِإَناًثا ِإالَّ ُدوِنِه ِمن َيْدُعوَن ِإن ): تعاىل قال
 .حصر أداة: إاّل. مضارع فعل: يدعون. عاملة غري نافية: إن

 (                                                                                                      اْسَتَطْعُت  َما اْلِإْصَلاَح ِإلَّا ُأِريُد ِإْن ) :تعاىل قال
 .حصر أداة: إاّل. مضارع فعل: أريد . عاملة غري نافية: إن

 :حنو قليل وهذا( إاّل) ذكر دون املضارع الفعل على داخلة( ان النافية )  ترد قد  فائدة : 

 (                                                                                                     ُتوَعُدوَن مَّا َبِعيٌد َأم َأَقِريٌب َأْدِري ِإْنَو) : تعاىل قال
                                                                                    .حصر أداة: إاّل .مضارع فعل: َأْدِري. عاملة غري نافية: إن



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي   السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

24

 هلا امسًا املبتدأ فرتفع(  ليس ) بـ املشبهات من نفي حرف فتكون:  االمسية اجلملة على تدخل   .2
 وهي : احلجازية(  ما ) إعمال شروط وبنفس هلا خربا اخلرب وتنصب

خربها على امسها يتقدم ان .1

( اال)  ب نفيها ينتقض ال ان .2

 فيخذال عليه ُيبغى بأن ولكن                  حياته بانقضاِء ميتًا املرُء إْن: قال الشاعر 
بالفتحة  منصوب خربها: ميتا      .بالضمة مرفوع امسها: املرء       .عاملة نافية: إن

           اجملانني اضعِف على إاّل                      أحٍد على مستوليًا هو إْنقال الشاعر : 
.بالفتحة منصوب خربها: مستوليًا       .ضمري منفصل مبين يف حمل رفع اسم ما : هو        .عاملة نافية: إن

يف القران الكريم يف اي االمسية  اجلملة على الداخلة ليس عمل العاملة النافية(  إن ) ترد مل فائدة : 
موضع

 ال انها اي كثريًا(  مهملة ) عاملة غري نافية فتكون : (اخلربو املبتدأ) االمسية اجلملة على تدخل  .3
 خربو مبتدأ تعرب بعدها اليت االمسية اجلملة ان مبعنى اعرابيا بعدها ما على تؤثر

: التاليني االمريني احد يف مهلة تكون(  النافية ان)  ان مبعنى

املبتدأ على اخلرب يتقدم ان .1
( اال)  ب نفيها ينتقض ان .2

امثلة :

(         ُيوَحى َوْحٌي ِإلَّا ُهَو ِإْن ) : تعاىل قال
مرفوع خرب: وحي       .حصر أداة: إاّل     .مبتدأ رفع حمل يف: هو      ( مهملة ) عاملة غري نافية: إن

         (اْلَبَلاُغ  ِإلَّا َعَلْيَك ِإْن ) : تعاىل قال
. مقدم خرب رفع حمل يف اجلملة وشبه وجمرور جار: عليك      ( مهملة) عاملة غري نافية: إن
 . مرفوع مؤخر مبتدأ: البالغ           .حصر أداة: إاّل

  ( اْلَأوَِّلنَي َأَساِطرُي ِإلَّا َهَذا إن ): تعاىل قال
 ( َنِذيٌر ِإلَّا َأنَت ِإْن ): تعاىل قال
 ( ُغُروٍر ِفي ِإلَّا اْلَكاِفُروَن ِإِن ): تعاىل قال
 ( َكِريٌم َمَلٌك ِإالَّ َهَذا ِإْن َبَشًرا َهَذا َما ): تعاىل قال
  ( ُسْلَطاٍن مِّن ِعنَدُكم ِإْن ): تعاىل قال
 (اْلَأوَِّلنَي  ُخُلُق ِإلَّا َهَذا ِإْن) :تعاىل قال
 (ِللَِّه  ِإلَّا اْلُحْكُم ِإِن ) :تعاىل قال
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 للتوكيد زائدة( إْن) تكون النافية(  ما ) بعد(  إْن ) جاءت إذا فائدة : 

زائدة للتوكيد   إْنما +   

امثلة :

تبديال لبيعيت أريد إال   وافدًا حبيٍب أبا أتيت إْن ماقال الشاعر :   
اخلطوب أدناه دون وتعرض         يراه ال إن ما املرء يرجىقال الشاعر :   

يزيد يزال ال ًخريا السن على          رأيته إن ما للخري الفتى ورجقال الشاعر :   
يدي إلّي سوطي رفعت فال إذن        تكرهه أنت بشيء أتيت إن ما قال الشاعر :   

:اآلتية للمعاني( إن) ترد فائدة : 

.االمسية اجلملة على يدخلو التوكيد, يفيد بالفعل مشبه حرف: إنَّ .1
 (.إّن) أخوات من التوكيد, يفيد بالفعل مشبه حرف: أنَّ .2
 .املضارع الفعل على تدخل ناصبه مصدرية: َأْن .3
 .شرط وجواب شرط فعل إىل حتتاج جازمة شرط أداة: ِإْن .4

:  أسئلة وزارية

 : يأتي فيما خط حتتهما تعبريين كّل بني الفرق أوضح /  1س

 الصفوف موحد شعٌب يهون إْن . ما2         مبني سحٌر إال هذا إْن .1

. للتوكيد زائدة: إن -2.  عاملة غري نافية: إن -1    /ج

 . ( َخَزاِئُنُه ِعنَدَنا ِإالَّ َشْيٍء مِّن نَوِإ) : تعاىل قال/  2س
           اآلية؟ يف(  إن ) أعراب توجه كيف

 (. عاملة غري) مهملة نافية: إن/ ج

(   َغُفوًرا َحِليًما َكاَن ِإنَُّه َبْعِدِه مِّن َأَحٍد ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا َوَلِئن) :  تعاىل قال/ 3س
؟ األخرى من إحداهما مّيز. مرتني القرآني النص يف( إن) وردت

 .عاملة غري نافية: إن     جازمة شرطية: إن: لئن/ ج
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  : الت :رابعًا

 من نفي حرف( وهي املبالغة زيادتها من الغرض) و اللفظ لتأنيث تاء عليها زيدت النافية ( ال ) هي
 وله تأثريان  .االمسية اجلملة بنفي ختتص(. ليس) بـ املشبهات

  : ) امسًا له فع املبتدأ رت( ف اخلرباملبتدأ وعلى اجلملة االمسية )  دخلتالتأثري االعرابي  ) عمله
 له . خربًا اخلربنصب تو
  : ( باخلربتنفي اتصاف املبتدأ تنفي اجلملة االمسية ) التأثري املعنوي 

 :عملها شروط

 , ,األوان الساعة , الوقت , احلني ) : حنو الزمان ألفاظ من( خربهاو امسها) معموالها يكون أن .1
 ( ........ اللحظة , الغداة , الزمان

 .املنصوب اخلرب وإبقاء االسم حذف واألغلب املعمولني, أحد حيذف أن .2
 

 (  َمَناٍص ِحنَي َلاَتَو َفَناَدْوا) : تعاىل قال
 .مناص حنَي احلنُي والت: والتقدير

 
 .حالية: الواو

 له  اخلرب خربًا( يرفع املبتدأ امسا له وينصب  ليسحرف نفي من املشبهات بـ) الت : 
 احلني( حمذوف تقديره الت اسم ) و 

 وهو مضاف اخره) الت ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  خرب:  حنَي
 اخره: مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على مناص 

 يف حمل نصب حالواجلملة االمسية 

 .حال نصب حمل يف االمسية واجلملة حالية,( الت) قبل الواو تعرب فائدة : 

 امثلة :

 إباء حني التو َفُيدعى           للمرء املنية تعرض غافالقال الشاعر : 
 عجيب غري الزمان وعجيب      مشيب حنَي التو رأسي شابقال الشاعر : 

 وخيم مبتغيه مرتع والبغي       مندم ساعَة التو البغاة ندم: قال الشاعر 
 صرب ساعَة التف                عين طيفك غاَب إْن: قال الشاعر 
 دهري ختّير فيما                  هروب وقَت التو: قال الشاعر 
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هلا عمل ال مهملة كانت الزمان اسم غري على( الت) دخلت إْن  فائدة : 

امثلة :

 الفرار يغن مل الت وتولوا            أكتافهم لنا الناُس ترَكقال الشاعر : 
 على غري اسم الزمان دخوله السبب : حرف نفي مهمل        الت : 

        جمري الت حني جوارك يبغي      خائف من للهفة عليك هلفي
على غري اسم الزمان دخوله السبب :حرف نفي مهمل         الت : 

( مناٍص حنُي التوقال تعاىل : )   :حنو. قليل وهو( الت) خرب حيذف قد   فائدة : 

 (. ليس)بـ املشبهات من نفي حرف: الت
.مضاف وهو اخرهوعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  مرفوع( الت اسم ) : حني

 جمرور وعالمة جره الكسرة إليه مضاف: مناص
 (.لنا أو لكم) تقديره حمذوف اخلربو

:  أسئلة وزارية

 مآقينا عن تغيبوا مل وليتكم       أحبتنا يا عتب ساعة التف/ 1س
           ؟ أمسها وأين عنها ختتلف فبماذا( ليس) بـ املشبهات من( الت) إّن علمت إذا
: تقديره حمذوف وامسها معموليها احد حيذف زمن على دالني واحد لفظ من خربهاو أمسها/ ج
(. عتب ساعة الساعة الت)

            الفرار يغِن مل الت وتولوا            أكتافهم لنا الناُس ترَك/ 2س
  .عاملة اجعلها معموليها, احد يذكر مل إذ البيت يف إعماهلا( الت) فقدت

 .فرار وقَت الَت/ ج

 ضياع أوان منها راعين ما         حمبة عظيم يف حنوك وسعيت/ 3س
            ؟ مناسبة بأداة منفية جلملة ركنًا خط حتته ما اجعل

 .ضياع أواَن الت/ ج

            الزلل مراجعة أوان األوان/ 4س
           .السبب ذاكرًا تغيري من حيدث ما وضح ثم األغلب, الوجه ًخمتارا مناسبة بأداة اجلملة انف

            .الزلل مراجعة أوان الَت/ ج
 من ويقّدر  خربها ويبقى امسها حيذف الغالب ويف معموليها احد إاّل بعدها يذكر ال ألنها ,الت اسم حذف
 .املذكور لفظ
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 ادوات النفي اليت تدخل على الفعل املضارع

 ادوات تنصب الفعل املضارع

أن مضمرة 
وجوبا يسبقها   

 (الم اجلحود ) 
 لن

 ادوات جتزم الفعل املضارع

 مل مّلا

.املضارع الفعل على بالدخول خيتص. وقلب وجزم نفي حرف  : : ملخامسًا

 .منفي إىل املثبت الكالم حتويل: نفي
 .معربا فعال باعتباره املضارع الفعل من احلركة قطع: جزم
(. إذا) بعد تقع ال أن بشرط املاضي إىل االستقبال أو احلال من املضارع الفعل زمن حتويل: قلب

.بعدها املضارع الفعل جيزم: اإلعرابي التأثري
 .املاضي الزمن ينفي: الزمن

عالمات جزم الفعل املضارع ثالث هي :

( غري منتهي حبرف علة )  االخر: اذا كان صحيح السكون  .1
(ُيوَلْد  َلْمَو َيِلْد َلْم ) :تعاىل مثل /  قال

 : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون يلد  اداة نفي وجزم وقلب    مل : 
االلف , هي ) علة الف وحرو ,( ) اي اذا كان منتهيًا حبرف علة االخر: اذا كان معتل حذف حرف العلة  .2

 (الواو , الياء 
مل يرِم   –,        يرمي مل يدُع        –,      يدعو مل يسَع      –مثل :  يسعى 

( تعرب :يسَع , يدُع , يرِم االفعال ) 
 فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة 

على االوزان االتية :    اخلمسة  , و تأتي االفعال اخلمسة: اذا كان من االفعال حذف النون  .3
 (يفعالن ,تفعالن , يفعلون , تفعلون , تفعلني ) 

(مل يفعال , مل تفعال , مل يفعلوا , مل تفعلوا , مل تفعلي ( حتذف النون فتصبح :)  ملمها بـ) عند جز
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 : امثلة

                                                                                                     ( َقَتَلُهْم الّلَه َوَلِكنَّ َتْقُتُلوُهْم َلْمَف ) : تعاىل قال
 .بالسكون جمزوم مضارع فعل :  تقتل        . وقلب وجزم نفي حرف: مل

(                                                                                        َخِليال ُفالًنا َأتَِّخْذ َلْم َلْيَتِني َوْيَلَتى َياقال تعاىل : )
 .بالسكون جمزوم مضارع فعل:  أختذ           .وقلب وجزم نفي حرف: مل

(                                                                                              الظَّاِلُموَن  ُهُم َفُأوَلِئَك َيُتْب لَّْم َوَمن) قال تعاىل : 
 .بالسكون جمزوم مضارع فعل: يتب            .وقلب وجزم نفي حرف: مل

(                                                                                                              اْلَماِل  مَِّن َسَعًة ُيْؤَت َلْمَوقال تعاىل : ) 
 وعالمة جزمه حذف حرف العلة جمزوم مضارع فعل:  يؤَت          .وقلب وجزم نفي حرف: مل

(                                                                                                                            ِحَساِبَيْه  َما َأْدِر َلْمَو قال تعاىل : )
 وعالمة جزمه حذف حرف العلة جمزوم مضارع فعل: أدِر           .وقلب وجزم نفي حرف: مل

                                                                                                             (َأَحدًا  َعَلْيُكْم ُيظاِهُروا َلْمَو قال تعاىل : )
                                                                                                                          .وقلب وجزم نفي حرف: مل

  اخلمسةوعالمة جزمه حذف النون ألنه من االفعال  جمزوم مضارع فعل:  يظاهروا

                                                                     ( َتْعَلُموَن َتُكوُنوْا َلْم مَّا َعلََّمُكم َكَما الّلَه َفاْذُكُروْا َأِمنُتْم َفِإَذا ): تعاىل قال
                                                                                                                          .وقلب وجزم نفي حرف :مل

 اخلمسةوعالمة جزمه حذف النون ألنه من االفعال  جمزوم مضارع فعل:  تكونوا

                                                         عجل على وّلت وقد أرضى فكيف      مقبلٌة واأليام بالعيش أرَض ملقال الشاعر : 
 .األلف العلة حرف حبذف جمزوم مضارع فعل: أرض          . وقلب وجزم نفي حرف: مل

                                                               يطب مل جيِر مل وان طاب ساح إْن       يفسده املاء وقوف رأيُت إّنيقال الشاعر : 
 .الياء العلة حرف حبذف جمزوم مضارع فعل: جير         . وقلب وجزم نفي حرف: مل

 ( : ما( و) مل  الفرق بني )  فائدة : 

 قسمًا( مل) حتتاج وال. نفيها لتوكيد قسم إىل حتتاج( ما) ألن( ما)بـ النفي من وأقوى أوكد( مل) بـ النفي
 .نفيها لتوكيد

 ألن قلب أداة تكون وال فقط وجزم نفي حرف فهي( مل) اجلازمة غري الشرطية( إذا) سبقت إذا   فائدة : 
 :حنو املستقبل على تدل( إذا)

 لــــــمجي هــيرتدي رداٍء لـــفك      عرضه اللؤم من يدنس مل املرء إذاقال الشاعر : 
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( فانه مل يدرس مل يدرس الطالب , فاذا قلنا )  الفعل حصول يتوقع وال منقطع( مل)بـ النفي  فائدة : 
 يف املاضي وال يف احلاضر وال يف املستقبل نهائيا وال يتوقع حدوث الفعل 

 :  أسئلة وزارية

                                                              أمانينا عنكم انصرَفْت وال منكم       بداًل أهواؤنا طلبت ما واهلل/ 1س
                                                                                    ومل؟ ؟منكم بدال أهواؤنا تطلب مل واهلل: تقول أن أيصح

 . قسم جواب يف تقع ال(  مل)  ألن يصح ال/ ج

                                                                 نتطلب الذي من إليك طلب          فاتنا ما إذا ندري ما واهلل/ 2س
                                                                  ينسب املكارم إىل سواك أحدًا      جند لمف البالد يف ضربنا لقدف       ف

   املذكور النص غري يف األوىل من أوكد الثانية األداة تكون ِلَم وضح ثم البيتني, يف النفي أداتي على دل
 .النفي لتوكيد قسم إىل حتتاج ال ألنها أوكد:  جند مل        -   ندري ما/  ج

                                                                             يبعين مل غفلة حني يف القرصان      فعل كما املوت بي سطا لو/ 3س
                                                      وملاذا؟ التعبري؟ قوة حيث من( باعين ما)و( يبعين مل) عبارتي بني فرقا أترى

 .نفيها لتوكيد قسم إىل حتتاج ال ألنها أقوى,( يبعين مل/)ج

                                                              فما ملنطقها تغفْر ملو فصيحًا     غناؤها يكون أنى هلا عجبُت/ 4س
                                                                      ؟(ما) نفي أداة( مل) النفي بأداة استبدلت لو تقول أن عليك ماذا

 . غفرت ما واهلل/ ج

(                                                          َلُهْم َتْسَتْغِفْر َلْم َأْم َلُهْم َأْسَتْغَفْرَت َعَلْيِهْم َسَواء ) :تعاىل قال/ 5س
                                                      بعدها؟ ما على اإلعرابي تأثريها وما نفته الذي الزمن فما ,( مل ) نفي أداة الكرمية اآلية يف وردت

 .بعدها املضارع الفعل جتزم   و. املاضي الزمن تنفي: مل/ ج

                                                                   اعـــضي أوان اـــمنه راعين ما         حمبة عظيم يف حنوك وسعيت/ 6س
                                                                               النافية؟( مل) عن البيت يف الواردة النفي أداة ختتلف ِبَم
 .قسم إىل حتتاج ال( مل) عكس قسم إىل حتتاج بأنها( مل) عن(  ما ) ختتلف/ ج

                                                                         اجتنابي على البخيل ُلمُت ماو         خبياًل يومًا مصاحبًا فلسُت/ 7س
                                                                                             ؟  (ما) بـ النفي عن( مل)بـ النفي خيتلف ِبَم
 .نفيها لتوكيد قسم إىل حتتاج: ما         .النفي لتوكيد قسم إىل حتتاج ال: مل/ ج

                                                                            ٍلـــناح َبَدٍن يف ًةـــُحشاش              خالما حبُّها مين ُيبِق مل/ 8س
                                                                                          ؟ الزمن على حمافظًا الفعلية اجلملة من النفي احذف

 .     حبها مين أبقى/ ج
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 املضارع الفعل على بالدخول خيتص ,وقلب وجزم نفي حرف  : ــــــــــــا: مّلسادسًا 

 .بعده املضارع الفعل جيزم:  اإلعرابي التأثري
.باحلاضر املتصل املاضي يف الفعل حدوث ينفي:  الزمن

 : امثلة

(  ُقُلوِبُكْم  ِفي اْلِإمَياُن َيْدُخِل َلمَّاَو َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكن ُتْؤِمُنوا لَّْم ُقل)  :  تعاىل قال
: فعل مضارع جمزوم بالسكون كسر اللتقاء ساكنني يدخل: اداة نفي وجزم وقلب    ملا

 (الصَّاِبِريَن  َوَيْعَلَم ِمنُكْم َجاَهُدوْا الَِّذيَن الّلُه َيْعَلِم َلمَّاَو اْلَجنََّة َتْدُخُلوْا َأن َحِسْبُتْم َأْم ) : تعاىل قال
: فعل مضارع جمزوم بالسكون كسر اللتقاء ساكنني يعلم: اداة نفي وجزم وقلب    ملا

(  َتْأِويُلُه َيْأِتِهْم َلمَّاَو ِبِعْلِمِه ُيِحيُطوْا َلْم ِبَما َكذَُّبوْا َبْل)  :  تعاىل قال
: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلةيأتهم : اداة نفي وجزم وقلب             ملا 

(  َأَمَرُه َما َيْقِض َلمَّا َكلَّا ) : تعاىل قال
: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة يقض: اداة نفي وجزم وقلب   ملا 

( َقْبِلُكم  ِمن َخَلْوا الَِّذيَن مََّثُل َيْأِتُكم َلمَّاَو اْلَجنََّة َتْدُخُلوا َأن َحِسْبُتْم َأْم)  :  تعاىل قال
: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة يأتكم: اداة نفي وجزم وقلب   ملا 

 ( َعَذاِب َيُذوُقوا َلمَّا َبْل ِذْكِري مِّن َشكٍّ ِفي ُهْم َبْل َبْيِنَنا ِمن الذِّْكُر َعَلْيِه َأُأنِزَل) : تعاىل قال
: اداة نفي وجزم وقلب             ملا

 اخلمسة: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من االفعال يذوقوا 

           وبــــثق هــــــتشن ملا بأصدافه          نوره يلمح كالدِر يكْن مل كأنقال الشاعر :  
: فعل مضارع جمزوم بالسكون كسر اللتقاء ساكنني تشنهاداة نفي وجزم وقلب             ملا : 

فائدة : 

 .التكلم وقت إىل يستمر(  ملا )بـ النفي .1
( فانه مل يدرس يف املاضي , لكن من يدرس الطالب  امل, فاذا قلنا )   احلصول متوقع(  ملا )بـ النفي .2

( غري منقطع ومتوقع ملا  املتوقع او من احملتمل ان يدرس يف احلاضر او يف املستقبل , فالنفي بـ)
 احلصول
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(  حينما ) مبعنى ظرفية هي إّنما جازمة وغري نافية غري فهي ماض فعل على(  ملا ) دخلت إذا  فائدة : 
 .للظرفية جازمة غري شرط أداة:  وتعرب احلينية(  ملا ) وتسمى

: امثلة

(  اْلُمْرَسِلنَي  ِمَن َوَجَعَلِني ُحْكًما َربِّي ِلي َفَوَهَب ِخْفُتُكْم َلمَّا ِمنُكْم َفَفَرْرُت  ) :تعاىل قال
 .ماض فعل:  خفتكم       (  جازمة غري شرط أداة )حينية : ملا

         (ِباْلُبْشَرى  ِإْبَراِهيَم ُرُسُلَنا َجاَءْت َوَلمَّا  ) :تعاىل قال
 (مُّْمِطُرَنا  َعاِرٌض َهَذا َقاُلوا َأْوِدَيِتِهْم مُّْسَتْقِبَل َعاِرًضا َرَأْوُه َفَلمَّا  ) :تعاىل قال
        ( َيْسُقوَن النَّاِس مَِّن ُأمًَّة َعَلْيِه َوَجَد َمْدَيَن َماء َوَرَد َوَلمَّا  ) :تعاىل قال
 (ِلَبًدا  َعَلْيِه َيُكوُنوَن َكاُدوا َيْدُعوُه اللَِّه َعْبُد َقاَم َلمَّا َوَأنَُّه  ) :تعاىل قال
 (َربِّي  َهَذا َقاَل َباِزًغا اْلَقَمَر َرَأى َفَلمَّا  ) :تعاىل قال

الدَّْهُر َسَكَن َبْيننا َما اْنَقَضى َفَلمَّا         َوَبْيَنها َبْيِني الدَّْهِر ِلْسَعي َعِجْبُتقال الشاعر :    
 فينصرفوا بكر أننا ليعلموا           مجامجنا عن كشفنا التقينا ملاقال الشاعر :     

( اقوى واكثر توكيدا من النفي  مل. النفي بـ)  1
( يكون منقطع وغري متوقع  ملبـ) ملا ( والنفي بـ) 

احلصول

( غري منقطع ومتوقع حصوله بعد  ملاالنفي بـ) .  1
 حني

( تقلب داللة الفعل املضارع من احلاضر اىل  مل. )  2
 املاضي

( تقلب داللة املضارع من احلاضر اىل املاضي ملا  . ) 2
 املتصل باحلاضر 

الفعل ( الن قد  ( وحنذف )مّلا  ( واردنا نفيه فاننا ننفيه بـ) قداذا ورد فعل ماضي مسبوق بـ)   فائدة : 
 يسفر زيدملا          -سافر زيد        قد   املاضي قريب من احلاضر حنو :   

:  أسئلة وزارية

         ( َتْأِويُلُه َيْأِتِهْم َلمَّاَو ِبِعْلِمِه ُيِحيُطوْا َلْم ِبَما َكذَُّبوْا َبْل) :  تعاىل قال/ 1س
 ؟ فرق من بينهما جتد فماذا وقلب, وجزم نفي أداتا كالهما الكرمية اآلية يف( ملا)و( مل)

  .الفعل حصول يتوقع وال املنقطع املاضي إىل املضارع داللة تقلب: مل/ ج
.الفعل حصول توقع تفيد كما املستمر املاضي إىل املضارع داللة تقلب :ملا
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  ( بصريا فارتد وجهه على ألقاه البشري جاء إن لّماف) :  تعاىل قال/ 2س
؟            إجابتك ,علل نفي أداة ليست الكريم القرآني النص يف( ملا )

.املاضي الفعل على دخلت وهنا املضارع الفعل على بالدخول ختتص النافية(  ملا ) ألن/ ج

  :يأتي فيما خط حتتهما تعبريين كّل بني الفرق أوضح/ 3س
بعد املتخاصمان يصطلح ملا -2   عنهم صفحت إلّي اعتذروا ملا -1
. وقلب وجزم نفي حرف: ملا  -2.  نافية ليست شرط أداة أو , حينية: ملا -1/ ج

  .الزمن على النفي أداة داللة مراعيا املناسبة النفي بأداة اآلتية اجلملة انف/ 4س
 .يشارك ملا/ ج             االمتحان يف حممد شارك قد

            ثقوب تشنها ملا درة كأنها         : النفي ألداة واملعنوي اإلعرابي األثر بّين/ 5س
. حصوله متوقع املنفي أي باحلاضر املتصل املاضي تنفي. وقلب وجزم نفي أداة: تشنها ملا/ ج

  ؟ وعماًل معنى أفادته الذي فما نفي, أداة اآلية يف(        َأَمَرُه َما َيْقِض َلمَّا َكلَّا ) : تعاىل قال/ 6س
           .باحلاضر املتصل املاضي الزمن املعنى حيث من نفت: ملا /ج

 .العلة حرف حذف جزمه وعالمة جمزوم(  يقِض ) املضارع الفعل جزم: عملها

            أضعناه ملا نفسه عن وضاع         جواهره منا شكت لكنز فيا/ 7س
            ؟ بالقاعدة وثق جازمة, النص يف الواردة(  ملا ) تعد ال
.حينية ألنها أو املضارع الفعل على تدخل اجلازمة والنافية ماض, فعل على دخلت ألنها/ ج

(          ِبِهْم َيْلَحُقوا َلمَّا ِمْنُهْم آَخِريَنَو ): تعاىل قال/ وزاري
املتنيب :   قول يف(  ملا ) وبني بينهما الفرق فما الكريم النص يف(  ملا ) وردت
           اجلماجم سقتها منها دنا لّماف         نزوله قبل الغر الغمام سقتها

 .حينية:  دنا ملا                 .جازمة نافية: يلحقوا ملا/ ج

  نارها الصرب يطفىء ملاو صربت      سجيًة منهم الغدر رأيت وملا/ 8س

.إعرابهما بّين النص, يف مرتني(  ملا ) وردت .1
 .مثبتة منها النافية مجلة اجعل .2
 (. سجية ) إعراب ما .3

 .حني مبعنى حينية(:  الغدر رأيت ملا)  يف ملا.   1ج /  
      .وقلب وجزم نفي حرف(:  الصرب يطفيء ملا)  يف ملا
            .نارها الصرُب أطفأ وقد. 2
 .رأيُت للفعل ثاٍن به مفعول: سجيًة. 3
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 .املضارع الفعل على بالدخول خيتص ونصب, نفي حرف   : لن: سابعًا 

 بعده املضارع الفعل ينصب:  اإلعرابي التأثري. 
 مؤكدًا نفيًا املستقبل يف الفعل حدوث ينفي:  الزمن. 

 الفعل املضارع ثالث هي : بنصعالمات 

 ( غري منتهي حبرف علة )  االخر: اذا كان صحيح  الفتحة .1
 (َلَنا  اللَُّه َكَتَب َما ِإلَّا ُيِصيَبَنا َلْن ُقْل ) :تعاىل مثل /  قال

  نصبه الفتحةوعالمة  منصوب: فعل مضارع  يصيبنا اداة نفي وجزم وقلب    :  لن
االلف , علة هي ) الف وحرو (, ) اي اذا كان منتهيًا حبرف علة االخر: اذا كان معتل حذف حرف العلة  .2

 (الواو , الياء 
 يرِم   نل –,        يرمي يدُع        نل –,      يدعو يسَع      نل –مثل :  يسعى 

  ( تعرب :يسَع , يدُع , يرِم االفعال ) 
 حذف حرف العلة  نصبهوعالمة  منصوبفعل مضارع 

 على االوزان االتية :                                      اخلمسة  , و تأتي االفعال اخلمسة: اذا كان من االفعال حذف النون  .3
 (يفعالن ,تفعالن , يفعلون , تفعلون , تفعلني ) 

 (ن تفعليتفعلوا , ل نيفعلوا , ل نتفعال , لن يفعال , ل نل( حتذف النون فتصبح :) نلبـ)  نصبهاعند 

 : امثلة

                                                                  (َجْهَرًة  اللََّه َنَرى َحتَّى َلَك ُنْؤِمَن َلْن ُموَسى َيا ُقْلُتْم َوِإْذ)  :  تعاىل قال
 .بالفتحة  منصوب مضارع فعل: نؤمن ونصب                    نفي حرف :لن 

                                                         (ُمْلَتَحًدا  ُدوِنِه ِمن َأِجَد َوَلْن َأَحٌد اللَِّه ِمَن ُيِجرَيِني َلن ِإنِّي ُقْل)  : تعاىل قال
 .بالفتحة  منصوب مضارع فعل: جيريني ونصب                    نفي حرف :لن 

                                                                                  ( مَّْعُدوَدًة َأيَّامًا ِإالَّ النَّاُر َتَمسََّنا َلن َوَقاُلوْا ) : تعاىل قال
 .بالفتحة  منصوب مضارع فعل:  متسنا ونصب                    نفي حرف :لن 

                                                                             (َصْبرًا  َمِعَي َتْسَتِطيَع َلن ِإنََّك َأُقْل َأَلْم َقاَلقال تعاىل : ) 
 .بالفتحة  منصوب مضارع فعل: تستطيع ونصب                    نفي حرف : لن

(                                                                                       ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ َتَناُلوا َلْن ) : تعاىل قال
 .النون حبذف منصوب مضارع فعل: تنالوا ونصب                    نفي حرف : لن

                                                                                     ( َأَبًدا ِإًذا َيْهَتُدوا َلنَف اْلُهَدى ِإَلى َتْدُعُهْم َوِإن ) : تعاىل قال
 .النون حبذف منصوب مضارع فعل:  يهتدوا ونصب                    نفي حرف :لن 
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خيتصان وهما حرفا استقبال اذا اردنا ان ننفي الفعل املضارع املتصل بالسني او سوف )   فائدة : 

( فعند على الفعل املضارع ويقلبان الداللة الزمنية للفعل املضارع من احلاضر اىل املستقبل  بالدخول
 ( من الفعل حنو :السني او سوف ( حنذف ) لن النفي بـ) 

 يكتَب الطالب درسه لن                              الطالب درسه سيكتُب/ يكتُب الطالب درسه  سوف

 .مؤكد فنفيها اذا نفت املستقبل.  1مؤكد غري نفيها كانت املستقبل نفت إذا.  1

 إال احدهما تنفي وال واملستقبل, احلاضر تنفي.  2
 غدًايذهُب الطالب اىل املدرسة  ال, حنو :  بقرينه

 

, حنو :        قرينه غري من فقط املستقبل تنفي.  2
 يذهَب الطالب اىل املدرسة  لن

 

 :  أسئلة وزارية

                                                                      تطلب املودة منك ولكنها       للغنى املال تطلُب ال همُة ولي/ 1س
                                                       ؟ وموجزة مؤكدة العبارة تنفي فكيف(  غد يف املال تطلب ال ) قال الشاعر إن لو
 . املال تطلَب لن/ ج

                                                                                                      (  بذلة الزمان ألقى ال اهلل فو)  نقول/ 2س
                         يلزم؟ ما مغريا القسم على حمافظًا تؤكده وكيف ؟ النفي لتوكيد( ال) بدل(  لن ) إدخال يصلح ال مل
 .  بذلة الزمان لقيُت ما اهلل فو/ . بالقسم توكيد إىل حتتاج فال مؤكدا نفيا املستقبل زمن تنفي( لن) ألن/ ج

                                                     الدم جوانبه على يراق حتى       األذى من الرفيع الشرف يسلُم ال/ 3س
 .الرفيع الشرف يسلَم لن /ج           . قرينة بال املستقبل للزمن النفي أداة اجعل

                                            .الزمن على النفي أداة داللة مراعيا املناسبة النفي بأداة اآلتية اجلملة انف/  4س
 .يشارَك لن/ ج                  االمتحان يف حممٌد سيشارُك

                                                                  إنسان اإلحسان يعرُف َأما فضلى           ليٍد غدًا حٍق يف أفرُط وال/ 5س
                                                                           أوجز؟ بتعبري تؤكده فكيف, مؤكد غري نفي األول الشطر يف
 (   غدًا الزمانية القرينة وحنذف ( لن) بـ ننفي ) ليٍد حٍق يف أفرَط لن/ ج

                                                                     لعامه الطعام النمل اذخر إذا       ليومه قوتًا الضرغام يذخر وهل/ 6س
 أخرى مرة باحلاضر املتصل واملاضي مرة احلاضر لنفي مناسبة بأداة األول الشطر يف الضمين النفي أظهر

                                                                                                                                      .قرينة بال واملستقبل
                                                      يذخْر ملا :باحلاضر املتصل املاضي نفي                       يذخُر ما: احلاضر نفي/ ج

 يذخَر َلْن: قرينة بال املستقبل نفي
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: الم اجلحود: ثامنًا  

 واإلنكار النفي شدة على وهي الالم اليت تدل
: اي النكران او النفي            عنى اجلحود م

:اــــفيه ويشرتط ارع ـــل املضــعلى الفع لـــتدخ اـــقبله ما نفي تقوية تفيد ,مكسورة الم وهي
....( ان كان , ال يكون ,  , تكن مل , أكن مل , يكن مل , كان ما ) منفي بكون تسبق أن .1
 .وجوبًا املضمرة(  أن )بـ منصوب مضارع فعل بعدها يأتي أن .2

:  وائدف

الم اجلحود ال تنفي الفعل املضارع بعدها وامنا تؤكد النفي الذي يسبقها , اي تؤكد النفي الذي  .1
 . (كان يسبق ) 

( أنالنصب ) بأداة نصب الفعل املضارع ُي وامناالذي يأتي بعدها , الم اجلحود ال تنصب الفعل املضارع  .2
 . ( املضمرة : ناصبة مصدرية أناملضمرة وجوبًا , وتعرب ) 

( املضمرة وجوبا والفعل املضارع يف حمل جر  أنواملصدر املؤول من ) ( حرف جر ) : تعرب الم اجلحود  .3
 . حبرف اجلر

( يكون حمذوفًا  املنفية  كان)  رــــــــــــــــــخبفان ( الم اجلحود ) ة ـــــــيف مجل( كان املنفية )  عندما تأتي  .4
. ( مريدًاتقديره ) 

 : امثلة

(الطَّيِِّب  ِمَن اْلَخِبيَث َيِميَز َحتَّى َعَلْيِه َأنُتْم َما َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِلَيَذَر اللَُّه َكاَن مَّا ):  تعاىل قال

 : نافية غري عاملةما 
 له اخلرب خربا: فعل ماض ناقص يرفع املبتدأ امسا له وينصب  كان

 اخره: لفظ اجلاللة / اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اهلل 
 (.مريدا  ) تقديره حمذوف( كان  ) وخرب
 النفي تقوية (يفيدحرف جر )  اجلحود الم: الالم: ليذر
( هو  والفاعل ضمري مسترت تقديره ) وجوبًا ( مضمرة انبـ) منصوب مضارع فعل: يذَر 

(الم اجلحود ( املضمرة والفعل املضارع يف حمل جر حبرف اجلر ) ان من ) واملصدر املؤول 
 ( ألنه مجع مذكر سامل الياء  : مفعول به منصوب وعالمة نصبه ) املؤمنني

(املؤمنني  يذر ألن مريدا الّله كان ما)  أي
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  ( اْلَأْرِض ِفي َوَلا السََّماَواِت ِفي َشْيٍء ِمن ِلُيْعِجَزُه اللَُّه َكاَن َماَو) :  تعاىل قال

 : حبسب ما قبلهاالواو 
 : نافية غري عاملةما 

 له اخلرب خربا: فعل ماض ناقص يرفع املبتدأ امسا له وينصب  كان
 اخره: لفظ اجلاللة / اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  اهلل

 (.مريدا  ) تقديره حمذوف( كان  ) وخرب
 النفي تقوية يفيد (حرف جر اجلحود )  الم: الالم: ليعجزه
به مفعول نصب حمل يف متصل ضمري: واهلاء    وجوبًا مضمرة بان منصوب مضارع فعل: يعجزه

 .للتوكيد زائد جر حرف:  من
 .حماًل مرفوع لفظًا جمرور فاعل:  شيء

 (الم اجلحود ( املضمرة والفعل املضارع يف حمل جر حبرف اجلر )  انمن ) واملصدر املؤول 

(ِإمَياَنُكْم  ِلُيِضيَع اللَُّه َكاَن َماَو) :  تعاىل قال

 : نافية غري عاملة ما
 له اخلرب خربا: فعل ماض ناقص يرفع املبتدأ امسا له وينصب  كان
 اخره: لفظ اجلاللة / اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  اهلل

 (.مريدا  ) تقديره حمذوف( كان  ) وخرب
 النفي تقوية (يفيدحرف جر )  اجلحود الم: الالم:  ليضيع
( هو والفاعل ضمري مسترت تقديره )  وجوبًا ( مضمرة ان بـ) منصوب مضارع فعل:  يضيع

(الم اجلحود ( املضمرة والفعل املضارع يف حمل جر حبرف اجلر )  انمن ) واملصدر املؤول 
وهو مضاف  ,      اخرهالفتحة الظاهرة على : مفعول به منصوب وعالمة نصبه  اميانكم
 / عالمة للجمع   وامليمضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة ,  / والكاف

: امثلة

 ( ِفيِهْم َوَأنَت ِلُيَعذَِّبُهْم الّلُه َكاَن َوَما) : تعاىل قال
  ( اْلِجَباُل ِمْنُه ِلَتُزوَل َمْكُرُهْم َكاَن َوِإن) :  تعاىل قال
 ( الّلُه َهَداَنا َأْن َلْوال ِلَنْهَتِدَي ُكنَّا َوَما) :  تعاىل قال
  ( َسِبياًل ِلَيْهِدَيُهْم َواَل َلُهْم ِلَيْغِفَر الّلُه َيُكِن لَّْم) :  تعاىل قال
 (اْلَغْيِب  َعَلى ِلُيْطِلَعُكْم اللَُّه َكاَن َوَما) :  تعاىل قال
(َمْسُنوٍن  َحَمٍإ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َخَلْقَتُه ِلَبَشٍر ِلَأْسُجَد َأُكْن َلْم َقاَل) :  تعاىل قال
 (اْلِجَباُل  ِمْنُه ِلَتُزوَل َمْكُرُهْم َكاَن َوِإن) :  تعاىل قال
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:  أسئلة وزارية

            نضر ما منه أقطف أكْن مل        أفنانه على الورُد حّبذا/ 1س
 ؟ العبارة تصوغ وكيف ؟ تؤكده حرف فبأي مؤكد, غري نفي النص يف
 . منه قطَفأل أكن مل _(  اجلحود الم)  بـ/ ج

        ( الّلُه َهَداَنا َأْن َلْوال َنْهَتِدَيلِ ُكنَّا َوَما ) : تعاىل قال/ 2س
            وملاذا؟ الكرمية؟ اآلية يف الالم نوع ما
. املضارع الفعل على دخلتو منفي كونب سبقت اجلحود الم: لنهتدي/ ج

 تفكريي يف حرية إاّل ألزداَد        أكْن فلم احلياة كنه يف تفكرُت/ 3س
            .بعدها؟ الفعل تعرب وكيف النص؟ يف الالم نوع ما
. الفتحة نصبه وعالمة منصوب مضارع فعل: أزداد .اجلحود الم:  الالم: ألزداد/ ج
(. وجوبًا مضمرة بأن منصوب )

            اجلوامع ساعدي يف كبلت ولو                 قولهأل أكْن مل بقول أتاك/ 4س
           بعدها؟ الفعل إعراب وما ؟ فائدتها وما ؟ الالم نوع ما
            .املنفي الكون توكيد فائدتها اجلحود الم: الالم: ألقوله/ ج

(.وجوبًا مضمرة بأن منصوب.)الفتحة نصبه وعالمة منصوب مضارع فعل: أقوله

 وذاكر حييت ما لداع واني        استحقه أكن مل ما وأوليتين/ 5س
؟             النص يف الوارد النفي أكد

           أكن مل: البيت يف النفي/ ج
            املضارع الفعل على الداخلة( اجلحود الم)بـ نؤكد

 .ألستحقه أكن مل: فتصبح 

       بفداء ميت يرجع كان لو        رغبة فداك يف أذخر كنت ما/ 6س
؟   التوكيد تستدعي اليت الشروط ذاكرًا البيت يف الوارد النفي أكد

 .منفي كون ألنه اجلحود بالم النفي توكيد ,ألذخَر كنت ما/ ج
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: غري  : ًا  تاسع

 حبسب ويعرب لإلضافة مالزمة(  غري ) ألن( إليه املضاف ) بعده يأتي الذي االسم نفي على يدل اسم
( يكون امسًا إاّل ( اذا كان مبعنى ) غري ألن)  ( إاّل)  بـ تقدر أاّل بشرط وجرًا ونصبًا رفعًا اجلملة يف موقعه

 لالستثناء وال يكون امسًا للنفي 

: امثلة

(  الضَّالِّنَي َوَلا َعَلْيِهْم اْلَمْغُضوِب َغْيِر َعَلْيِهْم َأْنَعْمَت الَِّذيَن ِصَراَط) :  تعاىل قال
 .جمرور إليه مضاف : املغضوب .   مضاف وهو جمرور بدل: غري

        (اللَِّه  ُمْعِجِزي َغْيُر َأنَُّكْم َواْعَلُموا ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضاف: معجزي         .مضاف وهو مرفوع(  إّن ) خرب: غري

        ( ُمَتَبرَِّجاٍت َغْيَر ِثَياَبُهنَّ َيَضْعَن َأن ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضاف:   متربجات    .    مضاف وهو منصوب حال: غري

         ( ُمِبنٍي َغْيُر اْلِخَصاِم ِفي َوُهَو ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضاف :  مبني  . مضاف وهو مرفوع خرب: غري

(             َمْأُموٍن َغْيُر َربِِّهْم َعَذاَب ِإنَّ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضاف:  مأمون        .مضاف وهو مرفوع(  إّن ) خرب:  غري

        (َبِعيٍد  َغْيَر ِلْلُمتَِّقنَي اْلَجنَُّة َوُأْزِلَفِت ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضاف:   بعيد    .    مضاف وهو مفعول فيه ظرف مكان:  غري

(         َكِثريًا  ِْتالفًاخا ِفيِه َلَوَجُدوا اللَِّه َغْيِر ِعْنِد ِمْن كاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفال ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضافلفظ اجلاللة :   اهلل        مضاف وهو مضاف اليه جمرور: غريوهو مضاف      عند : 

الَبدُن  ُروَحَك فيِه َيْصَحُب داَم ما ُمكَتِرٍث َغرَي إاّل َدْهَرَك َتْلَق القال الشاعر :    
.جمرور إليه مضاف: مكرتث       . مضاف وهو حال منصوب: غري

شاِد   َتَرّنُم وال باٍك َنْوُح         واْعِتقادي ِمّليت يف ُمْجٍد َغْيُرقال الشاعر :     
 .جمرور إليه مضاف:  جمد      . مضاف وهو مرفوع مبتدأ: غري

  َمَراِم ُكلَّ َيُروُم اهُلُموِم أُخوَو             ِنَياِم, َغرَي َفِبْتَن اهُلُموُم َسَرِتقال الشاعر :    
.جمرور إليه مضاف: نيام       . مضاف وهو مفعول به منصوب: غري

سالح            بغرِي اهليجاء إىل كساع          له أخًا ال َمْن إّن أخاك أخاكقال الشاعر :     
: مضاف اليه جمرورسالح  : اسم جمرور وعالمة جره الكسرة وهو مضاف     غري : حرف جر      الباء
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حنو : ( صفة ) تعرب نكرة(  غري ) قبل جاء إذا  فائدة : 

         (َلُهْم  ِقيَل الَِّذي َغْيَر َقْواًل َظَلُموْا الَِّذيَن َفَبدََّل  ) : تعاىل قال
اسم موصول مبين يف حمل جر حبرف اجلر: الذي              . مضاف وهو صفة منصوبة: غري

        (َمْكُذوٍب  َغْيُر َوْعٌد َذِلَك ) : تعاىل قال
 جمرور إليه مضاف:  مكذوب    /    مضاف وهوبالضمة   مرفوعة صفة : غري

(         ُكْم َغْيَر َقْوًما َيْسَتْبِدْل َتَتَولَّْوا َوِإن ) : تعاىل قال
حبرف اجلرضمري متصل مبين يف حمل جر :  الكاف    /    مضاف وهوبالفتحة   منصوبة صفة :غري 

         (ُبُيوِتُكْم  َغْيَر ُبُيوتًا َتْدُخُلوا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها يا ) : تعاىل قال
 جمرور إليه مضاف: بيوتكم    /    مضاف وهو بالفتحة  منصوبة صفة:غري 

        (َمْمُنوٍن  َغْيَر َلَأْجًرا َلَك َوِإنَّ ) : تعاىل قال
.جمرور إليه مضاف: ممنون       . مضاف وهو صفة منصوبة: غري

: على املضاف اليه الذي يأتي بعدها حنو تدخل ل( ب غري( التعريف على )  ال)  تدخلال   فائدة : 
 املعروف غري الطالب جاء

 اسم هي ولذلك لالستثناء تكون أن فيها األصل وليس املغايرة تفيد أن(  غري ) يف األصل إّن  فائدة : 
           :حنو( إال) بـ قدرت إذا استثناء اسم ترد وقد نفي
            احلساد مشاتِة غري وتهون       الفتى على متّر قد املصائِب كّل
 (. أاّل) مبعنى وهي استثناء اسم الشعري النص يف( غري)فـ

:  أسئلة وزارية

            ومواسي مساعٍد غري فالدمع       عربة دمعي فيض من تنكروا ال/ وزاري
؟  شرطه مراعيا مبعناها حرفا بها تستبدل وكيف ؟(غري) أفادته الذي املعنى ما
 .مواسي وال مساعد ال فالدمع النفي,/ ج

  اجلماال بهّ  يصن كي ولكن        متجمالت ال الوشي لبسن/  وزاري
           . بالشكل واضبطه للنفي امسًا( ال) موضع ضع

  متجمالٍت غري/ ج

          : يأتي فيما خط حتتهما تعبريين كّل بني الفرق أوضح/ وزاري
           العقالٍء غري تناقش ال  /                علميٍة غري مناقشة هذه

.استثناء أسم(: الثانية: )غري        .النفي على دال أسم(: األوىل: )غري/ ج
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: ال النافية وانواعها  : عاشرًا  

 , احتمال بغري أمسها جنس عن احلكم نفي على للداللة يعمل حرفالنافية للجنس : (  ال)  : اوال
. االمسية اجلملة تنفي أداة هيو واحد معنى من ألكثر

 وترفع امسها ويسمى املبتدأ فتنصب(  ناسخ حرف ) بالفعل املشبهة احلروف عمل تعمل:  اإلعرابي التأثري
          . خربها ويسمى اخلرب
 .   عليه دخلت ما ونوع جنس وجود بدخوهلا تنفي ألنها للجنس النافية ال مسيت

.مطلقًا نفيًا امسها جنس مجيع عن خربها تنفي:  املعنوي التأثري

 :عملها شروط

 .تكرارها وجيب(  مهملة ) نافية تكون معرفة املبتدأ ورد وإذا. نكرتني خربهاو امسها يكون أن .1
 ةـــنافي تكون فصل فأن ( اذا تقدم على االسم  اخلربغالبا ما يكون الفاصل هو ) امسها عن تفصل أاّل .2

 تكرارها وجيب( مهملة   )
 ( مهملة ) نافية تكونتتكرر يف اجلملة , فان تكررت  أاّل .3
(معرتضة ) عاملة غري نافية تكون عليها دخل فأن جر, حرف عليها يدخل أاّل .4

: امثلة

  (َلُكْم  َغاِلَب َلاَف اللَُّه َيْنُصْرُكْم ِإْن ) : تعاىل قال
 (اْلَحجِّ  ِفي ِجَداَل اَل ): تعاىل قال
  (الدِّيِن  ِفي ِإْكَراَه اَل ): تعاىل قال
 (َعلَّْمَتَنا  َما ِإلَّا َلَنا ِعْلَم َلا ُسْبَحاَنَك َقاُلوا ): تعاىل قال
 (َلُه  َهاِدَي َلاَف اللَُّه ُيْضِلِل َمْن)  : تعاىل قال
 (اْلَعِليُم  السَِّميُع َوُهَو ِلَكِلماِتِه ُمَبدَِّل ال) : تعاىل قال

 غدا به تعاب جهل يف َخري الو          روية بغري رأي يف خرَي الوقال الشاعر :   
جمده قّل ملن الدنيا يف ماَل الو       ماله قّل ِلَمْن الدنيا يف جمَد الفقال الشاعر :   
  متيل حيث مال مالت الريح إذا       متقلب امرٍئ وّد يف خرَي الوقال الشاعر :   
  السماوات رب يا ترعاه دمت ما       خاسرة رّب يا فاقة ذي كفَّ القال الشاعر :   

  املضارع الفعل على الداخلة(  ال )من وأوكد أبلغ للجنس النافية( ال)بـ النفي  فائدة : 
  ( النافية للجنس هي ابلغ واوكد وقوى من مجيع ادوات النفيالوعمومًا فان )

 اهلالل يرى ال      ( من أقوى )       للهالل رؤية ال
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يف احلاالت االتية :( جيب ان تكرر ) ( مهملة  التكون )   فائدة : 

 حنو :على اسم معرفة  دخلتاذا .  1

 (النََّهارِ  َساِبُق اللَّْيُل َوَلا اْلَقَمَر ُتْدِرَك َأْن َلَها َيْنَبِغي الشَّْمُس َلا) :  تعاىل قال
 (َأْعُبُد  َما َعاِبُدوَن َأنُتْم َوال   َعَبدتُّْم مَّا َعاِبٌد َأَنا َوال ):  تعاىل قال
 (َلُهنَّ  َيِحلُّوَن ُهْم َوَلا لَُّهْم ِحلٌّ ُهنَّ َلا) :  تعاىل قال
 (ُينَصُروَن  ُهْم َوَلا َشْيًئا مَّْوًلى َعن َمْوًلى ُيْغِني َلا َيْوَم) :  تعاىل قال

 الزََّهــر َمْيَت َيْلِثُم النَّْحُل َوال        الطُُّيوِر  َمْيَت  َيْحُضُن  اأُلْفُق َفالقال الشاعر :  
َيِزيُد الشَّحيُح املاِل ِفي الُبْخُل َوال َفَناِئِه         َقْبَل املاَل ُيْفِني اجُلوُد فالقال الشاعر :  
َصَمُم حاَجٍة ذا َكّلَمْت لْو بالّداِر             وال األنيُس َبعدي َغّيَرها الّداُر القال الشاعر :  
 جرياني جريانها وال أهلي             أهلها ال أصبحت للمنازل ماقال الشاعر :  
َواني الُعال حتصيِل يوَم َونى إذا      َأعواني اأَلعواُن َوال َقومي الَقوَم القال الشاعر :  
 َناِدُم أْنَت َوال َمْذُموٌم أَنا َفال الَوَغى         يف َعَطاَياَك بي َلَتْعدو َوإّنيقال الشاعر :  

حنو :( املقدم  اخلربقد يكون الفاصل هو ) اذا فصل بينها وبني امسها .  2

 (ُينَزُفوَن  َعْنَها ُهْم َوَلا َغْوٌل ِفيَها َلا ):  تعاىل قال
َعاِصُم مْنُه َوال ُمْرتاٌب فيِه َوال      ُمغَمدًا َليَس الذي الّسيُف أّيها أالقال الشاعر :  

حنو :( النافية املعرتضة , تسمى ) اذا سبقت حبرف جر .  3

َكِبِد وال َقْلٍب ِبال أكوَن حتى   الَكَمِد بذا مّني ُمقَتِنعًا الّشْوُق ماقال الشاعر :    
 ُدخاِن بال يُفوُح ُعوٌد وهْل           فيه عيب ال ُمهذَّبًا تريُدقال الشاعر :    
اجلواب من السفيه على أشد     جواب       بال السفيه متاركةقال الشاعر :     

حنو :اذا تكررت يف اجلملة .  4

 (َمْمُنوَعٍة  َلاَو َمْقُطوَعٍة لَّا  َكِثرَيٍة َوَفاِكَهٍة) : تعاىل قال
 (َتْأِثيٌم  َلاَو ِفيَها َلْغٌو لَّا َكْأًسا ِفيَها َيَتَناَزُعوَنقال تعاىل :  )

 (َكِريٍم  َلاَو َباِرٍد لَّا َيْحُموٍم مِّن َوِظلٍّ ) : تعاىل قال
(َغْرِبيٍَّة  َلاَو َشْرِقيٍَّة َلا َزْيُتوِنٍة ُمَباَرَكٍة َشَجَرٍة ِمْن ُيوَقُد) : تعاىل قال
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:  أسئلة وزارية

            راجح ميزانه فتًى إاّل          خدرها من احلوراء جيتلي ال/  1س
 ؟ ذكر ملا بديل حبرف تؤكده فكيف مؤكد نفي أسلوب( احلوراء جيتلي ال)

. اجتالء ال/ ج

 يكفيين اهلل فأّن سواه وما     منقصة الصرِب غري يفَّ ترى الو/ 2س
          . مؤكدًا البيت يف الوارد النفي أجعل

 . رؤيَة ال/ ج

 عهد له يدوُم ال فيمن خرَي الو         بدائٍم ليس كالورد عهدها أرى/ 3س

 ؟ توكيدًا أقوى جتده تعبري أي يف موضع, من أكثر النفي حتقق .1
 ؟ خط حتته ما أعرب .2

. توكيدًا أقوى التعبري:  خري ال -1/ ج
(. موجود ) تقديره حمذوف خبرب متعلقان واجملرور اجلار: فيمن -2

 اجلملتني؟ يف(  ال ) نوع فما(  لكم رعي ال ) وتقول(  لكم رعيًا ال ): تقول/  4س
 للجنس نافية(: الثانية: )ال   للدعاء نافية(: األوىل: )ال/ ج

(   اْلُمْسَتْكِبِريَن ُيِحبُّ اَل ِإنَُّه ُيْعِلُنوَن َوَما ُيِسرُّوَن َما َيْعَلُم الّلَه َأنَّ َجَرَم اَل) : تعاىل قال/  5س
            األعرابي؟ أثرها وما مرة؟ كّل يف نوعها فما مرتني, الكرمية اآلية يف( ال) وردت

            .اخلرب وترفع االسم تنصب للجنس, نافية:  جرم ال/ ج
 .األعراب يف هلا أثر ال عاملة, غري نافية:  حيب ال

  صدودا الو فراَر ال فقلنا          تفّروا ال يالعمرو ونادوا    / 6س
      ؟ مرة كّل يف نوعها فما مرتني,( ال) تكررت الثاني الشطر يف
 .للجنس نافية ال: صدودا ال ,فرار ال/ ج

 بهم ولي أصحابي فتحبُس أ األعداء, بّي تشمت ال القاضي, أيها رويدك : )قضاته ألحد املأمون الق/ 7س
 االمتحان فإمنا شئت مبا _اهلل أيدك_ اقِض: له فقال فيه, لك حق ال أمر يف ميشوا لئال نعم: قال حاجة؟

        (. أردت
           مرة؟ كّل يف نوعها ما مرتني, نافية( ال) جاءت

 .للجنس نافية:  حّق ال    . عاملة غري نافية: لئال/ ج
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وبناؤه للجنس النافية(  ال ) اسم إعراب
 : موضعني يف منصوب معربَا( ال) اسم يكون اوال : 

(. نكرة يكون أن( ال) اسم شرط الن النكرة إىل النكرة إضافة من تكون أن جيب اإلضافة) مضافًا كان إذا  -أ

           .خمذول علٍم طالَب ال
هلا          خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال

           .مضاف وهو وعالمة نصبه الفتحة منصوبال  (  اسم ): طالب
وعالمة جره الكسرة            جمرور إليه مضاف: علم

اخرهوعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  مرفوع ال  (  )خرب :  خمذول

           .مضر حكيٍم رأَي ال
هلا       خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال

           .مضاف وهو وعالمة نصبه الفتحة منصوبال  (   ) اسم: رأي
وعالمة جره الكسرة            جمرور إليه مضاف: حكيم
اخرهوعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  مرفوع  ال  (  )خرب :  مضر

           خمذولون علٍم طالِبي ال
هلا            خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال

  .مضاف وهو وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل  منصوبال  (  ) اسم:  طالِبي
وعالمة جره الكسرة             جمرور إليه مضاف:  علم

  وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل  مرفوع  ال  (  )خرب :   خمذولون

           .حمبوبني غري سٍر كامَتي ال
هلا            خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال

 .مضاف وهو وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى  منصوبال  (  ) اسم:  كامتي
وعالمة جره الكسرة            جمرور إليه مضاف:  سر

الضمة           وعالمة رفعه  مرفوع  ال  (  )خرب :  غري 
  ألنه مجع مذكر سامل ضاف اليه جمرور بالياء م:  حمبوبني

( حتذف عند مجع املذكر السامل ( ونون )  املثنىنون ) االمثلة السابقة نالحظ بان  من خالل  فائدة : 
االضافة 
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 احد هو باملضاف الشبيه). بعطف أو بعمل أّما بعده مبا تعلق له اسم كل وهو باملضاف شبيهًا كان إذا -ب
(.            مشبهة صفة املفعول, اسم الفاعل, اسم املشتقات

: ويعرب على النحو االتي( على وزن فاعل ) ويكون   : اسم الفاعل .  1

بعده يكون  ( اسم مرفوع يعرب فاعل السم الفاعل ومااسم ال النافية للجنس اذا جاء بعد اسم الفاعل ) أ . 
 ( حنو : ال النافية للجنس لـ)  خربا

قاصدًا سوٌء حمبوب   ال

هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
) وهو اسم الفاعل ( اخره : اسم ) ال ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  قاصدًا

  اخره  : فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على سوٌء
  اخره ) ال ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب:  حمبوب

اسم منصوب يعرب مفعول به السم الفاعل وما بعده  (اسم ال النافية للجنس ب . اذا جاء بعد اسم الفاعل ) 
 ( حنو :ال النافية للجنس لـ)  خربايكون 

نادٌم العلَم طالبًا ال

هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
الفاعل () وهو اسم  اخره : اسم ) ال ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  طالبًا
  اخره  الظاهرة على منصوب وعالمة نصبه الفتحةالسم الفاعل  مفعول به:  العلَم
  اخره ) ال ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب:  نادم

 خربا( شبه مجلة جار وجمرور فان ما بعــــده يكون اسم ال النافية للجنس ج . اذا جاء بعد اسم الفاعل ) 
 ( حنو :ال النافية للجنس لـ) 

مذموم اخلري يف ساعيًا ال

هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
) وهو اسم الفاعل ( اخره : اسم ) ال ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  ساعياًً

 حرف جر      :  يف 
  اخره اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  : اخلري

  اخره ) ال ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب:  مذموم
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( يأتي بعده اسم مرفوع اسم ال النافية للجنس ويعرب ) (  مفعول: ويكون على وزن ) اسم املفعول .  2
 (ال النافية للجنس ) خربيعرب نائب فاعل السم املفعول وبعده يأتي 

 

 
 

 مذموٌم أخالقُه حممودًة ال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع ال 
 ) وهو اسم املفعول ( اخره : اسم ) ال ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على حممودًة
 وهو مضاف اخره  فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علىنائب :  اخالقه

 باإلضافةالكاف ضمري متصل مبين يف حمل جر  و           و
  اخره ) ال ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب: مذموم

 مذمومًا قوله حممود ال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع ال 
 ) وهو اسم املفعول ( اخره : اسم ) ال ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  مذمومًا

 وهو مضاف اخره  فاعل السم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة علىنائب :  قوله
 و اهلاء ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة           و

  اخره ) ال ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب: حممود

 اوزان هي : مخسة: وهلا صيغة املبالغة .  3

 (فعيل , فعول , فعال , مفعال , فعل ) 

 حنو : 

 مذموٌم قلُبه رحيمًا ال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع ال 
 ( صيغة املبالغة) وهو  اخره : اسم ) ال ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على ًارحيم
 وهو مضاف اخره  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على املبالغةلصيغة : فاعل  قلبه

 و اهلاء ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة           و
  اخره ) ال ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب:  مذموم

 

                                            ال مرفوع خرب+      اسم مرفوع      +   امسها ال منصوب       +       ال                  
 النافية للجنس               اسم املفعول                 نائب فاعل 
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(  باملضاف شبيه وال مضاف ال )مفردًا, كان إذا به ينصب ما على مبنيًا للجنس النافية( ال) اسم يكون.  2 
 املؤنث اجلمع يف الكسر وعلى السامل املذكر ومجع املثنى يف الياء وعلى املفرد يف الفتح على ُيبنى حيث

 .نصب حمل يف مبنية وكلها السامل

 : امثلة

  (  لِّْلُمتَِّقنَي ُهًدى ِفيِه َرْيَب اَل اْلِكَتاُب َذِلَك ) : تعاىل قال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 مبين على الفتح يف حمل نصب: اسم ) ال (  ريب
 حرف جر    ,   واهلاء/ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر /  : يف  فيه

     ال  تقديره ) موجود ( خربوشبه اجلملة يف حمل رفع 

 نافعني غري عاملنِي ال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب  حمل يف مثنى ألنه الياء على مبين(   ال) اسم : عاملني

 وهو مضاف اخرهمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على ( ال )  خرب:  غري
 : مضاف اليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر ساملنافعني 

 مهملون عاملنَي ال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع ال 
 نصب  حمل يف مجع مذكر سامل ألنه الياء على مبين(   ال) اسم :  عاملني
 الواو ألنه مجع مذكر سامل   مرفوع وعالمة رفعه( ال )  خرب:  مهملون

 غائباٌت طالباِت ال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع ال 
 نصب  حمل يف مجع مؤنث سامل ألنه الكسر على مبين(   ال) اسم :  طالباِت
 اخرهالضمة الظاهرة على  مرفوع وعالمة رفعه( ال )  خرب:  غائباٌت

  ( اهلل ِإلَّا ِإَلَه َلا ) : تعاىل قال

 هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
  نصب حمل يف الفتح على مبين (   ال) اسم : اله

 ( موجود ) تقديره حمذوف (  ال)  خربو
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:  أسئلة وزارية

       :  خط حتته ما أعرب/ 1س
      .  ( الّلِه َأْمِر ِمْن اْلَيْوَم َعاِصَم اَل ): تعاىل قال

            (أّن) عمل تعمل للجنس نافية:  ال/ ج
. نصب حمل يف الفتح على مبين ال أسم:  عاصم

       .( اْلَحجِّ ِفي ِجَداَل اَلَو ): تعاىل قال/ 2س
؟  مبنيًا أمسها جاء مل اذكر ثم الكرمية اآلية يف للجنس النافية(  ال) خرب عّين

           ,موجود تقديره حمذوف خربها/ ج
 (باملضاف وشبيه وال مضاف ال)مفرد ألنه مبنيا امسها جاء وقد

: يأتي فيما خط حتتهما تعبريين كل بني الفرق أوضح/ 3س

      مستجاب داعي ال .1
 مستجاب شّر داعي ال .2

/ج 

 . مفرد ألنه نصب حمل يف الفتح على مبين للجنس النافية ال أسم: داعي .1
.مضاف ألنه الفتحة نصبه وعالمة منصوب معرب للجنس النافية ال أسم: داعي .2

: يأتي فيما للجنس النافية( ال) أسم أعرب/  4س

           فاشلون متعاونني ال .1
 مفلحون الشر على متعاونني ال .2
 بالصحبة جدير سره شائعًا ال .3

/ج

 .نصب حمل يف الياء على مبين ال أسم:  متعاونني ال .1
 اجلار ألن باملضاف  شبيهًا يعد ألنه سامل مذكر مجع ألنه الياء نصبه وعالمة منصوب ال أسم:  متعاونني .2

           ملعناه متمم بعده واجملرور
. الفتحة نصبه وعالمة منصوب ال أسم:  شائعًا ال .3
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للجنس النافية( ال) خرب
 : على انواع هي  للجنس النافية( ال) خرب يكون

العقل من أعّز علما الو            اجلهل من أشّد فقر ال  :حنو مفردًا . 1

هلا     خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب  حمل يف الفتح على مبين(   ال) اسم : فقر
 اخرهمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على ( ال )  خرب:  اشد

:حنو فعلية أو أمسية مجلة . 2

 ُيعاشُر سوٍء رجَل ال

هلا         خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
ره وهو مضاف خنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على ام(   ال) اسم :  رجل
 وعالمة جره الكسرة الظاهرة على اخرهمضاف اليه جمرور : سوء 

 (للجنس النافية ال خرب رفع حمل يف الفعلية اجلملة):  يعاشر

 حاضر أبوه كريَم  ال

هلا   خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب حمل يف الفتح على مبين(   ال) اسم : كريم 

وهو مضاف اخره: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على   ابوه
/ ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة اهلاء

 اخرهمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  خرب: حاضر 
(للجنس النافية ال خرب رفع حمل يف اخلربو املبتدأ من االمسية اجلملة)

:حنو( تقديره موجود  خربمتعلق مبحذوف  شبه اجلملةويكون )   مجلة شبه .  3

 (الدِّيِن  ِفي ِإْكَراَه اَل ): تعاىل قال

هلا  خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب حمل يف على الفتح مبين(   ال) :  اسم اكراه 

 : حرف جر يف
اخره: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  الدين

 تقديره ) موجود ( خربوشبه اجلملة متعلق مبحذوف 
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للجنس النافية( ال) خرب حذف
:حالتني يف( النافية للجنس  ال)  خرب حيذف

أمساء بعض مع وورد( موجود)بـ ويقدر الكالم, سياق من فهم إذا للجنس النافية( ال) اخلرب حذف يكثر -1
 غرور ال , ضري ال,  البّد , تثريب ال,  جدال ال,  مفر ال,  حمالة ال , شك ال,  ريب ال) للجنس( النافية ال)

.....(ال حمال , البأس , ال جرم  

زاِئُلَ  َمحالة ال نعيٍم باِطُل           وكلُّ الّلُه َخال ما شيٍء ُكلُّ أال قال الشاعر :     

هلا   خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب  حمل يف الفتح على مبين(   ال) اسم : حمالَة

 (. موجود ) تقديره حمذوف (ال النافية للجنس )  خربو

َأْصَعُب  َشكَّ  اَل  النَّاِس  َمنَّ َواأَلَذى        َفَحْمُلِك  اْلَهمَّ  َحْمُلِك َصْعَبًا َكاَن ِلَئْنقال الشاعر :      

هلا   خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب  حمل يف الفتح على مبين(   ال) اسم :  شك

 (. موجود ) تقديره حمذوف (ال النافية للجنس )  خربو

ويعرب الظرف, أو واجملرور كاجلار عليه يدل ما به تعلق إذا حمذوفًا للجنس النافية( ال) خرب يكون -2
(.موجود) تقديره( ال)خرب مبحذوف متعلقًا اجلملة شبه

 ( َلُكْم َغاِلَب اَلَف الّلُه َينُصْرُكُم ِإن ): تعاىل قال

 هلا  خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع  ال
 نصب حمل يف على الفتح مبين(   ال) :  اسم  غالب
 : حرف جرالالم 
 مبين يف حمل جر حبرف اجلر ضمري متصل:  الكاف

تقديره ) موجود ( خربمتعلق مبحذوف من اجلار واجملرور وشبه اجلملة 

احلياة مع يأَس ال

 هلا  خربًا اخلرب: نافية للجنس تنصب املبتدأ امسًا هلا وترفع ال 
 نصب حمل يف على الفتح مبين(   ال) :  اسم يأس 

 : حرف جر مع
  اخره: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  احلياة

تقديره ) موجود ( خربمتعلق مبحذوف من اجلار واجملرور وشبه اجلملة 
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:  أسئلة وزارية

 ألرفعنَّ اهلل أخرني ولئن القول, أحسَن فلقد دّره, هلل: ) رجل عليه أثنى أن بعد الناصر اخلليفة قال/  1س
        ( بغريه لي شأن الو عنه, مذهب للصنيعة فما ذكره, من
            ؟ خربها على تستدل وكيف ؟( ال ) نوع ما
 .موجود تقديره حمذوف خربهاو للجنس نافية: ال/ ج

(         ِفيَها َرْيَب لَّا آِتَيٌة السَّاَعَة َأنَّ ) : تعاىل قال/ 2س
           ؟ ( ريب ال) أفادته الذي ما وضح ثم ,خربها على ودّل الكرمية, اآلية يف( ال) نوع بّين

 حمذوف خبرب متعلقان واجملرور اجلار أو. خربها رفع حمل يف اجلملة شبه: فيها للجنس نافية: ال/ ج
 .التوكيد أفادت(.  موجود ) تقديره

 ( ِفيه َرْيَب الَّ ِلَيْوٍم َجَمْعَناُهْم ِإَذا َفَكْيَف ) : تعاىل قال/  3س

؟ حكمه وما ؟ (ال) أسم بها جاء اليت اهليأة ما .1
 (ال) خرب على دّل .2

         .نصب حمل يف الفتح على مبين وحكمه مفردًا جاء: اهليأة .1/ ج
.خرب رفع حمل يف مجلة شبه أو. موجود تقديره حمذوف( ال) خرب . 2

            شربه من بّد ال ما نعاف          بالنا فما املوت بنو حنن/  4س
. األداة يلي الذي االسم أعرب ثم , وعماًل معنى تفيده ما مبينًا أداته على دّل نفي النص يف
          . للجنس النافية ال: أداته(  بّد ال ) النفي/ ج

            .مطلقًا نفيًا امسها جنس عن خربها تنفي:  املعنى حيث من
 .    اخلرب وترفع االسم فتنصب( إّن) عمل تعمل:  العمل حيث من

مرهوب طعمه مريٌر عندي       الردى الو ناظري ميأل اهلول ال/ 5س

 مؤكدة( إنَّ) عمل عاملة لتكون البيت صياغة اعد ثم؟  إهماهلا عّلل مهملة نافية(  ال ) وردت البيت يف .1
 .النفي

.زائدة اجعلها تعليلك؟ فما زائدة الثانية( ال) إنَّ القول لك ميكن ال .2

. تكرارها ووجب عملها فبطل معرفة على دخلت ألنها مهملة( ال) وردت -1/ ج

خاطري ميأل هول ال 

.الردى وال خاطري اهلول ميأل ال مجلة, على دخلت ألنها -2
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 فنكارمه لنا يصفو وده وال      راحة اليأس ويف يبدو هجره الف/  6س

 .إهماهلا سبب علل , مهملة نافية( ال) وردت .1
 .الناسخ احلرف عمل عاملة( ال) لتجعل األول الشطر صياغة أعد .2

 /ج

 . معرفة أسم على دخلت ألنها .1
 .يبدو هجَر فال .2

 /7س

 ( َوآَباُؤُكم َأنُتْم َسمَّْيُتُموَها َأْسَماء ِإلَّا ِهَي ِإْن ): تعاىل قال .1
 الشَر وال مكتمل اخلري ال      جزعًا متت وال تبطرن ال: الشاعر قال .2

 ؟ ذلك علل عملهما, بطل نفي أداتا اخلط فوق ما

 / ج

 (إال)بـ نفيها انتقض: إْن .1
 .معرفة على لدخوهلا: ال .2

                                                                              الشر وال مكتمل اخلري ال             جزعًا متت وال تبطرن ال/ 8س
 ؟ للجنس نافية اجعلها ثم ذلك, علل للجنس نافية( ال) اعتبار يصح ال(  اخلري ال )

                                                               . معرفة على لدخوهلا للجنس نافية( ال) اعتبار يصح ال(:  اخلري ال / )ج
 .مكتمٌل خرَي الاذا اردنا جعلها نافية للجنس تصبح : 
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ثانيًا : ) ال ( النافية للفعل املضارع  :

 . عاملة غري نافية:  األعرابي األثر
.واملستقبل احلاضر يف الفعل حدوث تنفي:  الزمن

( ُوْسَعَها ِإلَّا َنْفًسا اللَُّه ُيَكلُِّف َلا ):  تعاىل قال

 عاملة غري نافية: ال
.املضارع الفعل على لدخوهلا:  السبب

: امثلة

 ( ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َلاَو) :  تعاىل قال
 (  ُظِلَم َمن ِإالَّ اْلَقْوِل ِمَن ِبالسَُّوِء اْلَجْهَر الّلُه ُيِحبُّ الَّ) :  تعاىل قال

َأزوُر وال ُأَزاُر الفــ ُهـِجـْرُت          أبـالي الفــ الزمـاُن وأّدَبـنـيقال الشاعر :   
 َفّعاُل الساداِت َعلى َيُشقُّ ِلما          َفِطٌن َسيٌِّد ِإّلا املجَد ُيدِرُك القال الشاعر :   
ُيْشَعُب ال كْسُرهاِ  الُزَجاَجة ِشْبُه           ودُّها تنافر إذا الُقلوَب ِإّنقال الشاعر :   
اْلَخَشُب َليَّْنَتُه َوَلو َيِلنُي اَلَو         اْعَتَدَلْت َعدَّْلَتَها ِإَذا اْلُغُصوَن ِإنَّقال الشاعر :   

الغضُب طبعُه من العلى يناُل الو الرَُّتُب ِبِه َتْعُلو َمْن احِلْقَد حْيِمُل القال الشاعر :   
الزؤمـــــا املوت احذُر الو        سطا إْن الدهَر أرهُب ال ولكنينقال الشاعر :     

َقِليُل له ُيَقاُل اَل َقِليُلَك   وَلِكْن َيْكِفيين ِمْنَك َقِليٌلقال الشاعر :   
الغضُب طبعُه من العلى يناُل الو الرَُّتُب ِبِه َتْعُلو َمْن احِلْقَد حْيِمُل ال قال الشاعر :  
 َيْنَفُد ال مَبا َيْفنى ما أُيحيُط   بَفْضِلُكْم ُيحيُط الو الَكالُم َيفنى قال الشاعر :  

 غري نفيها كان املستقبل نفت فان بقرينة, إال احدهما تنفي وال واملستقبل احلاضر تنفي( ال)  فائدة : 
:حنو مؤكد

(للحاضر واملستقبل ) يكتب الطالب درسه  ال
 ( للحاضر )     اآلن درسه الطالب يكتُب ال
( للمستقبل)              غدًا مكاني ابرُح ال

.مؤكد فنفيها اذا نفت املستقبل.  1مؤكد غري نفيها كانت املستقبل نفت إذا.  1

 إال احدهما تنفي وال واملستقبل, احلاضر تنفي.  2
غدًايذهُب الطالب اىل املدرسة  ال, حنو :  بقرينه

, حنو : قرينه غري من فقط املستقبل تنفي.  2
 يذهَب الطالب اىل املدرسة  لن
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( جتزم الفعل املضارع هلا ( تكون ناهية جازمة )  ال( فعل مضارع جمزوم فان )  الاذا جاء بعد )   فائدة : 
 (أي ان الفعل املضارع بعدها يكون مرفوعًا ( النافية تكون غري عاملة )  الالن ) 

: امثلة

(ِمْنُهْم  َخْيًرا َيُكوُنوا َأْن َعَسى َقْوٍم ِمن َقْوٌم َيْسَخْر اَل آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :  )تعاىل قال
 : ناهية جازمةاَل 

 السكونب: فعل مضارع جمزوم  َيْسَخْر

 (اْلِباَلِد  ِفي َتَقلُُّبُهْم َيْغُرْرَك اَلَف :  )تعاىل قال
 : ناهية جازمة ال

/ ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به الكاف/ فعل مضارع جمزوم بالسكون , ويغرر  : يغررك
 ( انتوالفاعل ضمري مسترت تقديره ) 

 (َمَرًحا  اْلَأْرِض ِفي َتْمِش َلاَو :  )تعاىل قال
 : ناهية جازمة ال

: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة  متش

 :  أسئلة وزارية

 الدم جوانبه على يراق حتى       األذى من الرفيع الشرف يسلُم ال /1س

  النفي؟ أداة تنفيه الذي الزمن ما .1
 ؟ أخرى مرة قرينة وبال مرة بقرينة املستقبل للزمن النفي أداة اجعل .2

/ج 

 .واملستقبل احلال زمن نفت:  الشرف يسلم ال .1
.الرفيع الشرف يسلَم لن     -    غدًا الرفيع الشرف يسلُم ال .2

:خط حتتهما تعبريين كّل بني الفرق أوضح/  2س

  أخاه أحدكم خيذْل ال  

أخاه أحدهم خيذُل  ال  الصدق إخوان

عاملة غري نافية:  ال      جازمة ناهية: ال/ ج
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النافية للفعل املاضي :ثالثًا : ) ال ( 

 عاملة غري نافية:  اإلعرابي األثر
.املاضي الزمن يف حدوثه تنفي:  الزمن

:شروطها

:حنوتكرارها   وجيب( ال) بـ منفي ماضي بفعل مسبوقة تكون أن .1
 (  َصلَّى َلاَو َصدََّق َلاَف) : تعاىل قال

(.  صدق )املاضي الفعل على دخوهلا :السبب              عاملة غري نافية: ال
 .عطف حرف : الواو

(. صّلى )املاضي الفعل على دخوهلا :السبب عاملة            غري نافية: ال

بإَبَعاِدً  َقْلبا َلَنا اللَّيالي َكفُّ               َجَرَحْت َلاَو أهليَنا اهلُل َفرََّق َلا:     الشاعر قال
اىل وطن حنت الاال اليك و       روحي اىل سكن     سكنت الواهلل    قال الشاعر : 

 :حنو  ( ما ) بـ منفي ماض بفعل مسبوقة تكون أن .2
 ِرْجِلي َفاِحَشٍة َنْحَو َحَمَلْتِني َواَلِلَريَبٍة           َكفَّي أْهَوْيُت َما َلَعْمُرَكقال الشاعر :   

.ماض فعل:  أهويتك غري عاملة           نافية: ما
عطف حرف : الواو

.ماض فعل:  محلتين        .عاملة غري نافية:  ال 

بباِل اهُلُموُم ِمنِك َخَطَرْت َوال    , النوىَ  طارقة ماذقُت!   اهلوى معاَذقال الشاعر :         
  وال َنروُم, َعّما    اــــعزائُمن رّقْت اــفم سَعينا, ملا  قال الشاعر :  

ْ
ت
َ
َمساعينا خاب

مآِقيَنا َجّفْت َوال إَليُكْم, َشْوقًا   َجَواِنُحَنا ابَتّلْت اــَفم َوِبّنا, ِبْنُتمقال الشاعر :    
ً  ُكْتبا اْحَرَقْت َوَلاً  َرأيا َحَجَزْت َوَلا  ً   يَدا َقَطَعْت َوَلاً  ِعيَنا َسَلَمْت َماقال الشاعر :    

 أمانينا عنكم انصرَفْت وال منكم        بداًل أهواؤنا طلبت ما واهلل :   سؤال وزاري
           ؟ البيت يف الواردة( ال) نوع ما
 . عاملة غري نافية/ ج

:حنو سياقها يف( إاّل) ترد أن وجب(  ما )بـ منفي ماض بفعل مسبوقة أو مكررة تكن مل إذا .3

ً َتَنائيا إلَّا اْلَحاَجاِت ِفي َبَلْوُتِك          َبعَدَما َوِبينِك ِبيين َما َزاَد َلاَفقال الشاعر :    
 .ماض فعل: زاد. عاملة غري نافية: ال

َسبٍب  ِبَلا َودَّ َلا َو َبكيُت ألَّا        َصَنائِعُها ِمَن َجمياًل َذَكْرُت َوَلا:    قال الشاعر 
   أمل إىل إاّل بها وصلت وال         ظفر على إاّل بها هجت فالقال الشاعر :    



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي   السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

57

رابعًا: ) ال ( النافية للدعاء :

( إاّل) يرد ومل(  ما )بـ منفي ماض فعل على بها يعطف ومل , املاضي الفعل على الداخلة(  ال)  تكرر مل إذا
 .عليه أو له الدعاء يكون أن وأما. الدعاء أفادت سياقها يف

.عاملة غري نافية:  اإلعرابي أألثر

َيْنُظُر بهـــَا َعْيٌن فإّنـــَك   أْهِلِه َعن الّدْهُر َغَفَل َفالقال الشاعر :    
 للدعاء نافية: ال

الفتح على مبين ماض فعل: غفل

 : امثلة

ـْـتـَِد لـَْم إْن ِعْشُت ال َبـلـَِديقال الشاعر :     َوغـَــِدي بـِـَيْوِمي احُلرَّ َيْوَمـَك         أف
ِفراَقا الّدْنَيا َلَك ذاَقْت َوالَسْرجًا    اهَلْيَجاُء َلَك َحّطْت َفالقال الشاعر :    
ِبُسكوِب َجـَرت َعيـٌن َجَمـَدت َوال َبعَدُكم        َفوُز يا الواشوَن َضِحَك َفالقال الشاعر :    
 املاِل يف الِعْرِض بعَد اللَُّه َباَرَك ال    أدنسُه ال مبالي عرضي أصوُنقال الشاعر :    
َعيين َو َلا َكَبدي إْن ُكْنُت انََّساَن        َفَلا َسِلَمْت إْن َكْاَن ُيْذَكُر أَو ُيّنَسى  قال الشاعر :    
 دنيانا أسباب عن دنياك أسباب      انقطعْت إذا الدنيا يف اهلل بارَك ال قال الشاعر :   

:  يأتي فيما النفي ألداة واملعنوي اإلعرابي األثر بّين:    سؤال وزاري
           .يدك شَلْت فال اهلدف أصبت قد
 .للدعاء عاملة غري نافية:  شلت ال/ج

فائدة : 

 ,ً  ايسق ال ,   سهاًل ال , ً مرحبا ال ,ً  اهال ال)  مثل : املنصوبة املصادر على دخلت اذا الدعاء تفيد(   ال) 
 منصوب وجوبًا حمذوف وفاعل لفعل مطلق مفعول: وتعرب هذه املصادر  ً (  بعدا ال ,  رمحًة ال ,ً  رعيا ال

  الفتحة نصبه وعالمة

( النَّاِر َصاُلوا ِإنَُّهْم ِبِهْم َمْرَحًبا َلا َمَعُكْم ُمْقَتِحٌم َفْوٌج َهَذا ) : تعاىل قال

 ِغَلاُظ أْشَراُر ِفيِه َتَطاَوَل             ْهٍدــــَلعً  َرْعيا َوَلاً  َسْقيا ال قال الشاعر :    
 اْلَعُهوَد َحِفَظ ِلَمْنً  ُبْعدا َلاَو          َوَخاُنوا َغَدُروا ِلَمْنً  ُبْعدا ال أ    قال الشاعر : 

َغِد يفِ  األحّبة َتفريُق كاَن إّن         , بِه  أهاًل وال , بغٍد مرحبًا ال قال الشاعر :    
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: ) ال ( النافية العاطفة :خامسًا

اي انها تفيد نفي احلكم )  قبلها ما على املعنى وحتصر تقصر ولكنها بعدها ما نفي تفيد عطف أداة وهي
 (وليس ( ولغرض التأكد منها يصح استبداهلا بــ) عما بعدها واثبات ما قبلها 

:شروطها

 .أمر أو مثبتة جبملة مسبوقة تكون أن .1
 (.العاطفة الواو)بعاطف تقرتن ال أن .2
(.قبلها ملا ضدا بعدها ما يكون أي)عليه املعطوف مع متعاندا املعطوف يكون أن .3
 .اجلمل بني بها العطف جيوز فال مجلة, شبه أو مفردا املعطوف يكون أن .4

: امثلة

والرَيِب  الشَّك جالُء ُمُتوِنهنَّ يف الصَّحائِف سوُد اَل الصَّفائِح بيُضقال الشاعر :    
.مضاف وهو مرفوع معطوف أسم: سود       .عاطفة نافية: ال

َوالشَّْتِم ِبالتََّسرُِّع ال ُسْد َفِباْلِحْلِم  َعِشرَيًة تسْوَد َأْن َيْوًما ِشْئَت َذاقال الشاعر :    ِإ
إنسـان باجلسم ال بالنفس فأنـت         فضائلها واستكمل النفس على أقبلقال الشاعر :    

الدهُر ال أنِت بل اهلل معاذ قلُت   بعدنا الدهر بك أزرى لقد قالْت قال الشاعر :  
اخلـال   و باجَلـدِّ ال باجِلـدِّ اجملـُد و  واملـاِل باجلاه ال بالعـلم  الفخـُرقال الشاعر :   
تذهب األخالءو تبقى األرض أرى   الناِس إىل ال أشكو اهلل إىلقال الشاعر :    

الكتائب قراع ال الليالي قراع   نفسه عّود األيام جّرَب وَمْن قال الشاعر :  
والشتم بالتسرِع ال ِسْد فباحللم  عشرية تسود أن يومًا شئت إذاقال الشاعر :    
أساء جهة ال جهتني فِمن     نهى عنه ما الفتى فعَل إذاقال الشاعر :    
أمسه ابن ال يومه جتلى ما على    يومه ابن إاّل اإلنساُن ما لعمركقال الشاعر :    
 السلب ال املسلوب يف الكريهة يوم   همتها الغاب اسود األسود إّنقال الشاعر :    
العظام مصائبنا إىل أضيف          خطيبًا ال خطبًا فكنت خطبتقال الشاعر :    
قصار الضالل أحابيل فان      اهلوى إمرة ال العقل كالم ِلتسمْعقال الشاعر :    

 املعطوف  +              ال            +  املعطوف عليه           
 مجلة شبه أو مفرد اسم    عاطفة نافيةاو امر              مثبتة مجلة
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 :  أسئلة وزارية

                                                                                                                    : خط حتته ما أعرب/  1س
                                                                           تربره عالت للغصب وليس           لغاصبه ال لبنيه احلمى إنَّ
 . عاطفة نافية: ال/ ج

                                                                       اجلماال به يصنَّ كي ولكن        متجمالٍت ال الوشي لبسَن/ 2س
                                                                      ؟ املعنى على حمافظا تقول فماذا عاطفة( ال) جتعل أن أردت إذا
 . متجمالت ال حمتشمات الوشي لبسّن/ ج

                                                          الداني يومه ال خزيه وموته        مدته طول ال ذكره الفتى عمُر/ 3س
                                                                          بالقاعدة؟ ذلك توثق فكيف , عاطفة املرتني يف( ال) كانت إذا
 .مفرد وبعدها مثبت بكالم مسبوقة ألنها/ ج

 

 

 :: ) ال ( النافية الزائدة للتوكيد سادسًا

 .وتقويته النفي توكيد تفيد أداة وهي

 :شروطها

 .نهي أو منفية جبملة مسبوقة تكون أن .1
 .العطف واو بعد تقع أن .2
 . مجلة شبه أو مفردا بعدها ما يكون أن .3

 

 

 

 (                        ٍ َنِصري َوَلا َوِليٍّ ِمن اللَِّه ُدوِن مِّن َلُكم َوَما السََّماء ِفي َوَلا اْلَأْرِض ِفي ِبُمْعِجِزيَن َأنُتم َوَما) : تعاىل قال
 عاملة حجازية نافية: ما

 عطف حرف: الواو
 للتوكيد زائدة نافية: ال
 .مجلة شبه:  األرض يف
 
 
 

     

 مفرد او شبه مجلة                                                       +  الزائدة للتوكيد   ال + واو العطف   +منفية او نهي    مجلة   
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: امثلة

 ( اْلَأْمَواُت َوَلا اْلَأْحَياء َيْسَتِوي َوَما ) :  تعاىل قال
 (َتْحِويًلا  َوَلا َعنُكْم الضُّرِّ َكْشَف َيْمِلُكوَن َفَلا) : تعاىل  قال
 (َنِصرٍي  َوَلا َوِليٍّ ِمن اللَِّه ُدوِن مِّن َلُكم َوَما) : تعاىل  قال
 (َمْجُنوٍن  َوَلا ِبَكاِهٍن َربَِّك ِبِنْعَمِت َأنَت َفَما َفَذكِّْر) : تعاىل  قال
 (السََّماء  ِفي َواَل اأَلْرِض ِفي َشْيٍء ِمن اللَِّه َعَلى َيْخَفى َوَما)  :تعاىل  قال
  ( َناِصٍر َوَلا ُقوٍَّة ِمن َلُه َفَما السََّراِئُر ُتْبَلى َيْوَم ): تعاىل قال
 ( الّلُه َشاء َما ِإالَّ َضرًّا َواَل َنْفًعا ِلَنْفِسي َأْمِلُك الَّ ُقل ): تعاىل قال
  ( َنِصرًيا َواَل َوِليًّا ِمْنُهْم َتتَِّخُذوْا َواَل ): تعاىل قال
  ( َتْأِثيًما َوَلا َلْغًوا ِفيَها َيْسَمُعوَن َلا ): تعاىل قال

باللَِّه احَللَف َفَعدِّ أَبْيَت فإْن     كِذٍب, وال ِصدٍق على َتحِلَفّن القال الشاعر :     
ِبَلِئيِم َوال ِبِرْعِديٍد َفَلْسُت          َذِميِم غْيَر السَّْيَف َهاِك َأَفاِطُمقال الشاعر :    
ونى وال حيس ضجرًا ال    حقولك يف ميرح جذالنقال الشاعر :    

 أجفاني ماء من وال قليب       اثر جفنها يف وال حشاها يف ماقال الشاعر :       
ِكراُم الِكراِم فْوَق يُكْن مل الَقَنا         إذا َوال الِكراُم اخَليُل َتْنَفُع َوما قال الشاعر :     

.عاملة غري نافية وإمنا زائدة غري فهي بالواو سبقت وان فعل على( ال) دخلت إذا  فائدة : 

أمانينا عنكم انصرَفْت وال منكم            بداًل أهواؤنا طلبت ما واهللقال الشاعر : 
 عاملة غري نافية: ال

 انصرفت (على فعل ماض )  دخوهلا:  السبب

يصري حيث اجلود يصري ولكن           دونه حّل وال جود جازه مافقال الشاعر :  
 عاملة غري نافية: ال

 ( حل)  ماض فعل على دخوهلا:  السبب

األغاريد هذي وال املداُم هذي         حتركين ال مالي أنا صخرة أ:    سؤال وزاري

  النفي, لتوكيد زائدة( األغاريد هذي وال) يف( ال) ُعّدت .1
؟ األغاريد هذه ال املدام هذي حركتين: مجلتها صيغت إذا نوعها ما .2

.مفردًا جاء بعدها وما( الواو) عطف حبرف واقرتنت بنفي ُسبقت ألنها -1/ ج

.عاطفة نافية -2
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 : ) ال ( النافية املعرتضة :سابعًا

 :بني تقع كأن متالزمني شيئني بني وتقع إعرابه يف تؤثر وال بعدها ما تنفي أداة وهي

 .واجملرور اجلار .1
 .واملنصوب الناصب .2
 .واجملزوم اجلازم .3

 واحلرف الذي يأتي قبلها يؤثر أعرابيًا على ما بعدها

 عاملة غري نافية: اإلعرابي أألثر 

 حنو :( وبعدها اسم جمرور   الباءوغالبًا ما يأتي قبلها حرف اجلر )    :واجملرور اجلار بني الواقعة  .1
 

 الضَّعائِف  ِللقاِتاَلِت َعجبًا َفيا         َدٍم ِباَل الرِّجاَل َيْقُتْلَن َضعاِئُفقال الشاعر :    
 . اجلر حبرف جمرور اسم:  دممعرتضة       نافية:   ال     .جر حرف: الباء

 : امثلة

 َحَرِج وال إْثٍم بال الَقتيُل أنا    وامُلَهِج, األحداِق ُمْعَتَرِك بنَي ما:    الشاعر قال
 َكِبِد وال َقْلٍب ِبال أكوَن حتى       الَكَمِد بذا مّني ُمقَتِنعًا الّشْوُق ماقال الشاعر :    
 َمْصُدوَرا األّياِم أَبَد َفِعْش ال أْو    اذن وال عني بال االنام يف كنقال الشاعر :    
  ُدخاِن بال يُفوُح ُعوٌد وهْل                فيه عيب ال ُمهذَّبًا تريُدقال الشاعر :    
 َكالمي الّلَقاِء, يْوَم َسَبٍب, بال      َوحّرمْت ُجْرٍم, غرِي من َدمي أَحّلْتقال الشاعر :    
 ِرْجِل بال وَيسعى َكفٍّ بال َيصوُل    َشْخُصُه َدّق ساِرٌق إاّل املْوُت وماقال الشاعر :    
 َرَسِن إىل َرأٍس بال احِلماِر َفْقُر أَدٍب إىل َقْلٍب ِبال اجَلُهوِل َفْقُرقال الشاعر :    
 البخيل الدعة ذو يسود وكيف              عناٍء بال تسوَد أن أترجوقال الشاعر :    

 شيٍء الَغِضَب من ( كأن تقول :من ( حرف اجلر ) ال النافية املعرتضة قد يأتي قبل )   فائدة : 

 :  أسئلة وزارية

                                                        العذرا مينع فلن من بال يداك      به مسحت الذي الفضل يهب ومن/  1س
                                                                                              هي؟ نوع أي فمن عاملة, غري نافية( ال) كانت إذا
 (.واجملرور اجلار بني)  معرتضة عاملة غري نافية: ال/ ج

                                                                       عظيم ذنب ذا األعماِل ِمن        زاٍد بغري الكريم على قدمَت /2س
                                                                           .نوعها ومبينا املعنى على حمافظًا( ال) بـ خط حتته ما انف

 .واجملرور اجلار بني معرتضة  : نوعها.  زاد بال/ ج
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(  حتى  ,  كي  ,  أْن )  واملنصوب الناصب بني الواقعة  .2

            (َرْمًزا ِإالَّ َأيَّاٍم َثاَلَثَة النَّاَس ُتَكلَِّم َأالَّ آَيُتَك َقاَل) :  تعاىل قال
  .منصوب مضارع فعل: تكلم         معرتضة عاملة غري نافية: ال         ناصبة مصدرية: أن
(  َأالَّ   =  النافية املعرتضة   ال  +  الناصبة   أن  )

         ( َفاَتُكْم َما َعَلى َتْأَسْوا ِلَكْيَلا: )  تعاىل قال
.منصوب مضارع فعل: تأسوا         معرتضة عاملة غري نافية: ال        ناصبة مصدرية: كي

        (  ِفْتَنٌة َتُكوَن اَل َحتَّى َوَقاِتُلوُهْم ) : تعاىل قال
.منصوب مضارع فعل:  تكون        معرتضة عاملة غري نافية: ال      ناصبة مصدرية:  حتى

  (ُ ِإيَّاه ِإلَّا َتْعُبُدوا َألَّا َربَُّك َوَقَضى)  :  تعاىل قال
 ( َأْيَماُنُكْم َمَلَكْت َما َأْو َفَواِحَدًة َتْعِدُلوْا َأالَّ ِخْفُتْم َفِإْن:  )  تعاىل قال
 (َتْعَرى  َوَلا ِفيَها َتُجوَع َألَّا َلَك ِإنَّ:  )  تعاىل قال
 (ُحجٌَّة  َعَلْيُكْم ِللنَّاِس َيُكوَن ِلَئلَّا :  ) تعاىل قال
 (َعَلْيِه  اللَِّه اْسُم ُذِكَر ِممَّا َتْأُكُلوا َألَّا َلُكْم َوَما:  )  تعاىل قال

َماِلكا الدَّْهَر َلُه َغْيِري َأَرى َأالَّ َو     َأِبيَعـُه َأالَّ آَلْيُت َوطـَـٌن َوِليقال الشاعر :    
الُكحل مّنة عينها يف ُترى لئال        خلقة املدامع كحالء أعشق و :    الشاعر قال
 َأنام ال َكي َأرقبُه ساِهٌر         َمعي َوالشَّوق اللَّيل َسهرُت َكم:     الشاعر قال
 حقد على يبيتَأالَّ  يعاهده سيفه حكم على جار به كأني:     الشاعر قال
 براح دفعا الضيم يرّد ال أن           رأى ملا السيف بصدر دفعًا:     الشاعر قال

( َمْن إْن, :)واجملزوم اجلازم بني الواقعة  .3

(          الّلُه َنَصَرُه َفَقْد َتنُصُروُه ِإالَّ ): تعاىل قال
 .جمزوم مضارع فعل:  تنصروه         معرتضة عاملة غري نافية: ال           جازمة شرط أداة: إن
( ِإالَّ  =  النافية املعرتضة   ال  +  إن  اجلازمة   )

        (اْلَأْرِض  ِفي ِبُمْعِجٍز َفَلْيَس اللَِّه داِعَي ُيِجْب ال َوَمْن ): تعاىل قال
.جمزوم مضارع فعل:  جيب        معرتضة عاملة غري نافية: الجازم           شرط اسم:  َمْن

  ( ِفْتَنٌة َتُكن َتْفَعُلوُه ِإالَّ ): تعاىل قال
 ( اْلَخاِسِريَن ِمَن َأُكْن َوَتْرَحْمِني ِلي َتْغِفْر ِإلَّاَو ): تعاىل قال

خلطيب الوغى جّد إذا بسيفي           فأنين خطيبًا فيكم أكْن إاّلوقال الشاعر : 
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    :  أسئلة وزارية  

  ( َأَمْرُتك ِإْذ َتْسُجَد َأالَّ َمَنَعَك َما  ): تعاىل قال/ 1س

 ( مِّْثَلَنا َبَشًرا ِإالَّ َنَراَك َما  )                         

  ( ِإَلْيِهنَّ َأْصُب َكْيَدُهنَّ َعنِّي َتْصِرْف ِإالَّ )                         

  الكرمية؟ اآليات يف(  إاّل إاّل, أاّل,)  بني الفرق ما

 /ج     

 .املعرتضة العاملة غري النافية بال املدغمة مصدرية أن: أاّل
 . حصر أداة: إاّل
 . املعرتضة العاملة غري النافية بال املدغمة اجلازمة الشرطية إن: إاّل
 

                                                                      علم الو أرض يواريهم ال أن      يلزمها ليس شيئًا نفسك ألزمَت/  2س
                                                                                                                              مرتني؟ الواردة( ال) نوع ما
                                                                          .واملنصوب الناصب بني معرتضة عاملة غري نافية: يواريهم ال أن/ ج

 .للتوكيد زائدة: علم وال
 

                                       فائدة : 

همزتها مفتوحة مكونة من :.  1
 (  َأالَّ   =  النافية املعرتضة   ال  +  الناصبة   أن  )

 همزتها مكسورة مكونة من :.  1
 (  ِإالَّ  =  النافية املعرتضة   ال  +  إن  اجلازمة   )

 يأتي بعدها فعل مضارع جمزوم.  2 منصوبيأتي بعدها فعل مضارع .  2
 

 اخرى. ال حتتاج اىل مجلة  3
 

 وهي مجلة جواب الشرط اخرى. حتتاج اىل مجلة  3

 

 حرف استثناء بعدها اسم او شبه مجلة على االغلب حنو : ( ِإالَّ)   تأتي  فائدة : 

 ( الرُُّسُل َقْبِلِه ِمن  َخَلْت َقْد َرُسوٌل ِإلَّا ُمَحمٌَّد َوَماقال تعاىل : ) 
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 :حااًل أو صفًة أو خربًا الواقع االسم على الداخلة ال: ) ال ( ثامنًا 

 نفي فرياد النفي, يف حالة من أكثر إشراك ذاك عند يراد ألنه تكرارها, وجيب عاملة غري نافية تسمى
 دخلت ان وهي واحدة, حال أو واحدة صفة أو بها واحد خرب نفي يصح وال حال أو صفة أو خرب من أكثر
 وعلى النحو االتي : إعرابه يف تؤثر ال احلال أو الصفة أو اخلرب على

 : اخلرب على الداخلة  .1

                                                                     راِعْد الو بارٌق ال وأنت            معًا واحلياِة املوِت وممطَرقال الشاعر : 
 .مرفوع معطوف اسم: راعد       للتوكيد زائدة نافية: ال      مرفوع خرب: بارق       عاملة غري نافية :ال

وناكث العهد الحي فارمحه            وال ميوت فأستقصي مثالبه                                                   قال الشاعر : 
 فعل مضارع مرفوع: ميوتغري عاملة          نافية: ال مرفوع        خرب:  حيعاملة      غري نافية :ال

 

 : الصفة على الداخلة  .2

(                                                                                                           ٌ ِبْكر اَلَو َفاِرٌض الَّ َبَقَرٌة ِإنََّها ) : تعاىل قال
 .معطوف اسم: بكر.     للتوكيد زائدة نافية: ال     . مرفوعة صفة: فارض     .عاملة غري نافية: ال

 ( َغْرِبيٍَّة َلاَو َشْرِقيٍَّة َلا َزْيُتوِنٍة ُمَباَرَكٍة َشَجَرٍة ِمْن ُيوَقُد) : تعاىل قال
 ( َمْمُنوَعٍة َلاَو َمْقُطوَعٍة لَّا  َكِثرَيٍة َوَفاِكَهٍة ) : تعاىل قال
 ( َكِريٍم َلاَو َباِرٍد لَّا َيْحُموٍم مِّن َوِظلٍّ ) : تعاىل قال
 

 :  احلال على الداخلة  .3

ُحْكَما                                                     خلاِلِقِه إاّل قاِباًل الو َنْفِسِه َغرَي ُمْسَتْعِظمًا ال َتَغّرَبقال الشاعر :    
 معطوف اسم: قابال          للتوكيد زائدة نافية: ال          منصوب حال: مستعظما          عاملة غري نافية: ال

                                            الصرب عاقبة بالصرب طالبًا الو           عربة فيض مستبقيًا ال سأبكيكقال الشاعر :    
 معطوف اسم: طالبًا          للتوكيد زائدة نافية: ال          منصوب حال: مستبقيا          عاملة غري نافية: ال

ِلُسؤاِل                                                          ُمَتَرقِّبًا الَو َأَحدًا              ُمَتَهيِّبًا ال الداِر باَب َوَطَرقُتقال الشاعر :    
 معطوف اسم: ُمَتَرقِّبًا          للتوكيد زائدة نافية: ال          منصوب حال: ُمَتَهيِّبًا          عاملة غري نافية: ال

 

 

 



 المعموريهشام عماد أعداد االستاذ / علمي   السادس الللصف قواعد اللغة العربية / 

65

:  أسئلة وزارية

  كعاشق     فرحًا الو حزنًا ال ويضحك يبكي/ 1س
 
 وحما اهلوى يف سطرًا خط

            .مرتني الواردة( ال) نوع ما
 .تكرارها ووجب حااًل الواقع االسم على داخلة عاملة غري نافية: ال/ ج

/2س

 ( َوَغسَّاًقا َحِميًما ِإلَّا َشَراًبا َلاَو َبْرًدا ِفيَها َيُذوُقوَن لَّا ) : تعاىل قال
( ِلَسْعِيِه ُكْفَراَن َلاَف ُمْؤِمٌن َوُهَو الصَّاِلَحاِت ِمَن َيْعَمْل َفَمن ) : تعاىل قال

 تذهب هي إذا يبقيها البخل الو       أقبلت هي إذا يفنيها اجلود الف
 نوعها؟ ما السابقة, النصوص يف( ال) تكررت .1
والثاني؟ األول النصني يف األخرى من نفيها يف وابلغ تأكيدًا أكثر( ال) أي .2

/ ج

           .النفي لتوكيد زائدة ال: شرابًا وال        .عاملة غري نافية ال: يذوقون ال .1
. مهملة نافية: البخل وال              . مهملة نافية ال: اجلود ال           .للجنس نافية ال: كفران فال

. الثاني النص يف. كفران ال .2

فائدة : 

            (نكرة واحلال معرفة احلال صاحب)
 صفات النكرات بعد وأشباهها اجلمل: اجلمل  إعراب قاعدة

أحوال املعارف وبعد

(حال) يغين طالٌب جاَء(           معرفة) فرح وهو حممٌد جاَء
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 ويكون. نافية غري أدوات وتؤديه النص سياق من النفي يفهم ولكن الظاهر النفي أداة من خيلوالذي  وهو
 :منها أساليب يف

  االستفهام اجملازي الذي يتضمن معنى النفي 

 به علمه مع الشيء عن يسأل بل السائل لدى جمهول شيء معرفة به يراد ال االستفهام من النوع وهذا
  حيدث أن ميكن وال حيدث مل شيء عن السؤال يكون حني النفي هو بالغّي لغرض

 فاالستفهام يفيد النفي الضمين. اذا جاء بعد االستفهام استثناء  1

 نفي ضمين=   استثناء+ اداة االستفهام         

 :  امثلة

 : (بِإِْذنِِه ۚ إِّلَّ َذا الَِّذي يَْشَفع  ِعنَده   َمن) قال تعاىل 
 : ن وَب  َمنوَ ) قال تعاىل  (اللَّه  إِّلَّ يَْغِفر  الذُّ
 : م  اْلَمََلئَِكة  أَن إِّلَّ يَنظ ر وَن  َهلْ ) قال تعاىل   (تَْأتِيَه 
 : ْحَساِن َهْل ) قال تعاىل ْحَسان  إِّلَّ َجَزاء  اْْلِ  (اْْلِ
   : َخْفِض َوِمْن َعَناٍء ِمْن ِفيَها َكاَن ِبَما         َتْنَقِضي ُثمَّ َساَعًة ِإلَّا الدَّْهُر َهِلقال الشاعر 
  َأمرُيهــــــا َوأنـَت ِإّلا ُكلُّها         ِبُملَتَحــــٍم َعدنـاَن َأحياُء ِاجَتَمَعت َهِل:  قال الشاعر 
   : وانفراجهـا؟ ضيقــة وإال واجنالؤها         وشيــكًا غمرٌة إال الدهر هلقال الشاعر 

 

 . اذا جاء بعد أداة االستفهام أداة نفي ظاهر فاالستفهام يفيد النفي الضمين  2

 نفي ضمين=   أداة نفي ظاهر+ اداة االستفهام      

 :  امثلة

 : وا َعلَٰى َرب ِِهْم ۚ َقاَل ) قال تعاىل ِ  أَلَْيسَ َولَْو تََرٰى إِْذ و قِف  َذا بِاْلَحق   (َهٰ
 : وَن أَ َقاَل ) قال تعاىل  (تَْنِحت ونَ َما تَْعب د 
 : نت ْم َصاِدقِينَ  أََغْيرَ ) قال تعاىل وَن إِن ك   (اللَِّه تَْدع 
   : وتأميـل وصل سوى دواء وهل كبدي             يف الداء بث حبك غري هلقال الشاعر 
  مسَّهــَدا الّسليَم بات كما وبت     أْرَمَدا,َ  َليـَلة َعيناَك َتغَتِمْض أَلْم : قال الشاعر 
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االتية : اخلطواتاىل النفي وُيفهم من سياق الكالم وللتأكد منه نتبع خيرج . هناك استفهام  3

 (ستكون اجلملة صحيحة ( اذا جاء بعدها فعل , )  الأ ( نضع مكان أداة االستفهام ) 

:  امثلة

: ونَ  أَن ْؤِمن  َفَقال وا )قال تعاىل َما لََنا َعابِد  ه  (لِبََشَرْيِن ِمْثلَِنا َوَقْوم 

... ال نؤمنالتقدير : 
 : وَن َهْل يَْسَتوِي ق ْل ) قال تعاىل وَن   الَِّذيَن يَْعلَم  ) َوالَِّذيَن َّل يَْعلَم 

ال يستوي ...التقدير : 
 : (اللَّه  َقْوًما َكَفر وا بَْعَد إِيَمانِِهمْ َكْيَف يَْهِدي ) قال تعاىل

 ال يهدي ...التقدير : 
  البحر يف واحلوت الطري رزق فقد             رازق واهلل الفقر ختاف فكيف : قال الشاعر

ختاف ...ال التقدير : 

  يهـدُم؟ وغرُيك تبنيــِه كنـَت إذا           متاَمـه يومًا الُبنيـاُن َيبُلُغ متى : قال الشاعر
ال يبلغ ...التقدير : 

(ستكون اجلملة صحيحة ( اذا جاء بعدها اسم , )  ماب ( نضع مكان أداة االستفهام ) 

:  امثلة

(ِمَن اللَِّه َحِديًثاَمْن أَْصَدق  وَ ) قال تعاىل :

ما اصدق  ...التقدير :    

(ِمَن اللَِّه قِيَلً َمْن أَْصَدق  وَ ) قال تعاىل :

ما اصدق  ...التقدير :   
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النفي معنى املتضمن الشرط   

(لوما, لوال, لو) أدواته بعض من النفي معنى اجلازم غري الشرط يتضمن

لـو

           (.الشرط المتناع اجلواب امتناع) المتناع امتناع حرف جازمة غري شرط أداة
.الشرط جواب يف الواقعة الالم وتسمى مثبتًا كان إذا بالالم جوابها يقرتن وقد األفعال على تدخل

 ( اْلُهَدى َعَلى َلَجَمَعُهْم الّلُه َشاء َلْوَو ) : تعاىل قال
 (َحْوِلَك  ِمْن َلانَفضُّوا اْلَقْلِب َغِليَظ َفظًّا ُكنَت َلْوَو): تعاىل قال
  (ُرْعًبا ِمْنُهْم َوَلُمِلْئَت ِفَراًرا ِمْنُهْم َلَولَّْيَت َعَلْيِهْم اطََّلْعَت لِو ): تعاىل قال
 ( َلَأْسَمَعُهْم َخْيًرا ِفيِهْم اللَُّه َعِلَم َلْوَو) : تعاىل قال
 (ُهَداَها  َنْفٍس ُكلَّ َلآَتْيَنا ِشْئَنا َلْوَو) : تعاىل قال

سديد أنت أخطأت إذا وقيل       جملسي لقرب مال ذا كنُت لو قال الشاعر :
املفاخر إليك إاّل انتسبت ملا        فاخرًا بنفسك إاّل تكن مل لووقال الشاعر : 

  لوما  ،  لوال

            .لوجود امتناع حرف جازمة غري شرط أداة
  (.موجود) تقديره وجوبا حمذوف خربه مبتدأ( لوما لوال,) بعد الواقع االسم يعرب

 .فعال فيكون الشرط جواب أما

(         اْلُمْحَضِريَن ِمَن َلُكنُت َربِّي ِنْعَمُة َلْوَلاَو) : تعاىل قال
  (.موجود) تقديره حمذوف خربه مرفوع مبتدأ: نعمة           جازمة غري شرط أداة: لوال

 .الشرط جواب يف واقعة: الالم :لكنت

 ( اأَلْرُض لََّفَسَدِت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس الّلِه َدْفُع َلْواَلَو) : تعاىل قال
 (َعِظيٌم  َعَذاٌب َأَخْذُتْم ِفيَما َلَمسَُّكْم َسَبَق اللَِّه مَِّن ِكَتاٌب لَّْوَلا) : تعاىل قال
 ( اْلَخاِسِريَن مَِّن َلُكنُتم َوَرْحَمُتُه َعَلْيُكْم اللَِّه َفْضُل َلْواَلَف): تعاىل قال
(ُمْؤِمِننَي  َلُكنَّا َأنُتْم َلْوَلا اْسَتْكَبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َيُقوُل) : تعاىل قال

يزار واحلبيُب قربِك ولزرُت       استعبار هلاجين احلياُء لوالقال الشاعر :   
حقوق احلياة أفنان كل من     لضيعت النفوس يف التحّبب لوماقال الشاعر :   
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( فان املصدر املؤول سيكون يف حمل ضارع املفعل ال+   أن( مصدر مؤول من )لوال اذا جاء بعد )   فائدة : 
 رفع مبتدأ حنو :

 َمَع ِبالسَِّواِك َلَأَمْرُتُهْم النَّاِس َعَلى َأْو ُأمَِّتي َعَلى َأُشقَّ َأْن َلْوَلا :)) َوَسلََّموألِه  َعَلْيِه اللَّهم َصلَّى اللَِّه َرُسوَل قال
 (( َصَلاٍة ُكلِّ

:  أسئلة وزارية

 إال شيء كّل أقول فقد فارحم إياهم قال,  كذلك قال ,خريا إال أقول فسمعتين أ ) أحدهم قال/ 1س
          (. الشتم

           أسلوبه؟ وما نوعه؟ فما النص, يف نفي لك يرتاءى
 ( . النفي معنى املتضمن االستفهام أسلوب) ضمين نفي _ أفسمعتين/ ج

 َعَلى ِإلَّا ِحَساُبُهْم ِإْن  َيْعَمُلوَن َكاُنوا ِبَما ِعْلِمي َوَما َقاَل اْلَأْرَذُلوَن َواتََّبَعَك َلَك َأُنْؤِمُن َقاُلوا ):  تعاىل قال/ 2س
         ( اْلُمْؤِمِننَي ِبَطاِرِد َأَنا َوَما  َتْشُعُروَن َلْو َربِّي
؟             نوعيهما وبّين ,خمتلفني منها اثنني حّدد للنفي, مواضع مّثة

           ضمين نفي:  تشعرون لو                 ظاهر نفي:  حسابهم إْن                  ضمين نفي:  أنؤمن/ ج
 . ظاهر نفي:  أنا ما

 نائم كّل أيقظت هبوات على     جفنها ملء العني تناُم كيفو / 3س
            االستفهام؟ خرج غرضّ أي إىل
 (  ضمين نفي) النفي معنى إىل خرج:  كيف/ ج

 يبعين مل غفلة حني يف القرصان      فعل كما املوت بي سطا لو /4س
           ؟ جوابها على ودّل األسلوبية( لو) داللة وضح

 (. المتناع امتناع حرف) النفي معنى متضمن شرط أسلوب: لو/ ج

  تعدم ال أقْم فقالت/ 5س
َ
 البحر عن السواقي تغين وهل فقلت         عندنا اخلي

            االستفهام؟ خرج معنى ألّي
 .الضمين النفي معنى أفاد جمازي استفهام/ ج

(   الّلُه َهَداَنا َأْن َلْوال ِلَنْهَتِدَي ُكنَّا َوَما ) : تعاىل قال/ 6س
   ؟.وبينه استخرجه الكرمية, اآلية يف ضمين نفي ورد

.اجلازم غري بالشرط ضمين نفي:  اهلل هدانا أن لوال/ ج
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                                                                                (إكليله عضه وجبني سوارها أدماها يٌد إال أنا هل/ )7س
                                                                                                               .عاملة بأداة ظاهرًا الضمين النفي اجعل

 .....أدماها بيد أنا ما.....     أدماها بيد لسُت /ج

                                                                                                       :اآلتي البيت يف الضمين النفي تلمح أين/ 8س
                                                             عذر بعدها لي البخل يف هلو لرزقي      ضامٌن واهلل الفقر أخاف كيفو
 .عذر بعدها لي البخل يف وهل       أو     .الفقر أخاف كيف /ج

                                                                                    :معلاًل اآلتي البيت يف الضمين النفي تلمح أين/ 9س
                                                                                 يهدُم وغرُيك تبنيه كنت إذا           متامه يومًا البنيان يبلغ متى

 .النفي معنى تضمن جمازي استفهام      : متامه يومًا البنيان يبلغ متى/ ج

                                             بدال اهلوى يف سواكم رضيت وال        غريكم اخرتت ما معي قليب كان لو/ 11س
؟                                                                                                                     نوعه بّين ضمين, نفي البيت يف
 .النفي معنى املتضمن الشرط أسلوب: معي قليب كان لو/ ج

                                                                  الفقر حمبتك لوال ليعجبين       يكْن ومل إليك فقري ويعجبين/ 11س
؟                                                                                                                   نوعه مبينًا النفي أسلوب على دل
 .ضمين نفي:  حمبتك لوال              .ظاهر نفي:  ليعجبين يكن ومل/ ج

 عجبت فقد ,اخلي يف الناس من كثريًا أزهَد ما اهلل, سبحان يا ) (:ليه السالم ع ) علي اإلمام قال/ 12س

 مكارم نطلب أْن لنا لكان نارًا خناف الو جنة نرجو ال كنا لوف ,للخي أهاًل نفسه يرى الف أخوه جييئه لرجٍل
؟                                                      الضمين والنفي الظاهر النفي موضعي إىل تهتدي أْن حاول             (األخالق

                                                                                                           .ضمين نفي:  لكان ,نرجو ال كنا لو/ ج
 .ظاهر نفي: خناف ال يرى, ال نرجو, ال

                                                                                                                                                        /13س
(                                                                                 َيْعَلُموَن َلا َوالَِّذيَن َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْسَتِوي َهْل ) : تعاىل قال
                                                                                            ؟اآلية الكرمية يف مينالض النفي تلمح أين

 ؟ اجملازي االستفهام بأسلوب ضمين نفي: يستوي هل/ ج
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( ُتوَعُدوَن مَّا َبِعيٌد َأم َأَقِريٌب َأْدِري َوِإْن ) : تعاىل قال/ 14س

( ِإمَياِنِهْم َبْعَد َكَفُروْا َقْوًما الّلُه َيْهِدي َكْيَف ) : تعاىل قال       

           .الكرميتني اآليتني يف ونوعه النفي على دّل
           .ظاهر نفي: أدري إْن/ ج

.اجملازي االستفهام بأسلوب ضمين نفي: يهدي كيف

 القْدر يوجب الذي نلت ما بأنك         لعامٌل السماء نلت لوو واني/ 15س
            ؟ نوعه وبّين عليه, دّل ظاهر, غري نفي النص يف
 .الشرط بأسلوب ضمين نفي: السماء نلت ولو/ ج

 بهرج يساويه صرف ذهب هلو    أعوج والعود الظل يستقيم متى/ 16س
           ؟نوعه وبّين النفي على دّل
           .اجملازي االستفهام بأسلوب ضمين نفي: لظلا يستقيم متى/ ج

 . اجملازي االستفهام بأسلوب ضمين نفي: ذهٌب هل

(          اْلُمْحَضِريَن ِمَن َلُكنُت َربِّي ِنْعَمُة َلْوَلاَو ) : تعاىل قال/ 17س
  عذر ذا بعد لي البخل يف وهل لرزقي     ضامن واهلل الفقر أخاف كيفو: الشاعر قال
؟            وأسلوبه نوعه موضحًا النصني من كل يف نفي من ورد ما بّين

: نفي ضمين بأسلوب الشرط             ولوال/ج
 .اجملازي باالستفهام ضمين نفي: الفقر أخاف وكيف

عهدُه تغّير قد شبابي رأيت    بعدما الغد يف الناس ألوم كيفو/ 18س

.الزمنية الداللة مراعيًا خط حتته ما انف .1
.نوعه وبّين إليه اشر موضع يف النفي حتقق .2

.عهُدُه يتغري ملا -1/ ج

.اجملازي االستفهام بواسطة ضمين نفي: كيف -2
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من كل نص وبني معموليه : استخرجهيف اآليات الكرمية االتية فعل افاد النفي  ( :   1مترين ) 

(َواْلَمْغِرِب  اْلَمْشِرِق ِقَبَل ُوُجوَهُكْم ُتَولُّوا َأن اْلِبرَّ لَّْيَسقال تعاىل : )  .1
 ِإَذا َحَرٌج ُينِفُقوَن َما َيِجُدوَن َلا الَِّذيَن َعَلى َوَلا اْلَمْرَضى َعَلى َوَلا الضَُّعَفاِء َعَلى لَّْيَسقال تعاىل : )  .2

 (َوَرُسوِله  ِللَِّه َنَصُحوا
 الدُّْنَيا ِفي َوَصاِحْبُهَما  ُتِطْعُهَما َفَلا ِعْلٌم ِبِه َلَك َلْيَس َما ِبي ُتْشِرَك َأْن َعَلى َجاَهَداَك َوِإْنقال تعاىل : ) .3

(َمْعُروًفا 
  الَِّذي َلْيَسَأَوقال تعاىل : ) .4

َ
ق
َ
ل
َ
  َأْن َعَلى ِبَقاِدٍر َواْلَأْرَض السََّماَواِت خ

َ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
  َوُهَو َبَلى ِمْثَلُهم ي

ُ
ق ال 

َ
خ
ْ
(اْلَعِليُم  ال

 َفُذوُقوا َقاَل َوَربَِّنا َبَلى َقاُلوا ِباْلَحقِّ َهَذا َلْيَسأَ النَّاِر َعَلى َكَفُروا الَِّذيَن ُيْعَرُض َوَيْوَمقال تعاىل : ) .5
(َتْكُفُروَن  ُكنُتْم ِبَما اْلَعَذاَب

:  اجلواب 

خرب ليس اسم ليسفعل النفي ت
الرباملصدر املؤول ) أن+الفعل املضارع (ليس1

على الضعفاء حرجليس2

لكعلمليس3

بقادرالذيليس4

باحلقهذاليس5

( :  2مترين ) 

 ليس معنى توحيدنا اهلل يف امللة اال احتادنا يف الكيان .1
ُيَعاِتُبْه ُلبٌّ ِلْلَمـْرِء َيُكـْن َلْم ِإَذا          َناِفًعا ِلْلَمـْرِء النَّاِس ِعَتـاُب َلْيَسَو .2
 كدر بال صفٌو مستحسنًا ليسو          ملختربي أحيانًا وأكدر أصفو .3
الزمان ريب ضمهم ما اذا    سرا للصحبٍ  بفاضح لْسُتو .4
والصالح للمودة سبيال       إال لإلخوان النصُح ليسو .5
خيمو مبتغيه مرتع والبغي         مندٍم ساعة الت و البغاة ندم .6

 ؟ ادوات النفي يف النصوص السابقة وبني عمل كل منها استخرج - أ
موثقًا بالقاعدة ؟ اختلفا( مبينًا ما اتفقا فيه اعرابيًا وما  ليس( بدل ) ما  ضع ) - ب
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عملها اداة النفيأ (
هلا اخلرب خربا  ترفع املبتدأ امسًا هلا وتنصب ليس1

هلا اخلرب خربا  ترفع املبتدأ امسًا هلا وتنصب ليس2
جتزم الفعل املضارعمل

هلا اخلرب خربا  ترفع املبتدأ امسًا هلا وتنصب ليس3
نافية غري عاملةال

هلا اخلرب خربا  ترفع املبتدأ امسًا هلا وتنصب ليس4

هلا اخلرب خربا  ترفع املبتدأ امسًا هلا وتنصب ليس5

هلا اخلرب خربا  ترفع املبتدأ امسًا هلا وتنصب الت6

االختالفاالتفاق او  اجلملب (
مامعنى توحيدنا اهلل يف امللة 1

 اال احتادنا يف الدين
مل تعمل )ما( عمل )ليس( بل اهملت النتقاض نفيها بـ)اال(

مل يتقدم ومل ينتقض نفيها بـ)اال( خربهاعملت )ما( عمل )ليس( الن  ما عتاب الناس للمرء عاتبا 2

تقدم خربهامل تعمل )ما( عمل )ليس( الن ما مستحسن صفو3

مل يتقدم ومل ينتقض نفيها بـ)اال( خربهاعملت )ما( عمل )ليس( الن  ما انا بفاضح للصحب سرًا 4

اال سبيل لالخوانما النصح  5
للمودة

مل تعمل )ما( عمل )ليس( بل اهملت النتقاض نفيها بـ)اال(

( :  3مترين ) 

 اخلي يف تقربه وثان عليك       فصاحب صاحبان إال العيُش ماو .1
العمر اال غصن بان تعاقبت        عليه الليالي وهو منتصب غض ماو .2

آلالمــــه نقض ما فما هي اال غمضة عاد بعدها   يعاني ذبواًل 
حسن ان يعذر املرء نفسه         وليس له من سائر الناس عاذر ماف .3
وصولة االيام  اخلمولحياؤك كاشفًا         عنك  مافانظر لنفسك ,  .4

 ( بني ما كان منها عامال او مهمال موثقا قولك بالقاعدة ؟ماوردت ) - أ
ضع فعل نفي يف املواضع اليت يصح فيها وضعه مبينا ما حيدث من تغّير او اتفاق يف االعراب مع ذكر  - ب

السبب ؟
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 أ ( 

 : مهملة النتقاض نفيها بـ) اال (صاحبان  إال العيُش وما .1
 نفيها بـ) اال (: مهملة النتقاض  وما العمر اال غصن .2

 مهملة النتقاض نفيها بـ) اال (   : فما هي اال غمضة
 على امسها خربهامهملة لتقدم  : نقض آلالمــــه ما

امسها املصدر املؤول من أن+الفعل )  على امسها خربهامهملة لتقدم  :  نفسه املرء يعذر ان حسن فما .3
  (املضارع

 (اال مل يتقدم ومل ينتقض نفيها بـ)  اخلرب( الن ليسعاملة عمل ) : اخلمولما حياؤك كاشفًا عنك  .4

 ب (

 (اال( فلم تتأثر بانتقاض النفي ب) صاحبني) اخلربنصبت  :ليس العيش اال صاحبني  .1
 (اال( فلم تتأثر بانتقاض النفي ب) غصنًا) اخلربنصبت  :ليس العمر اال غصنا  .2

 (اال( فلم تتأثر بانتقاض النفي ب) غمضة) اخلربنصبت  :هي ليست اال غمضة 
 ( شبه اجلملةآلالمه) اخلربعملت رغم تقدم  :ليس آلالمه غمض 

 ( حسنًا)  اخلربعملت رغم تقدم  :  نفسه املرء يعذر ان حسن ليس .3
 (كاشفًا( ونصبت )حياؤكعملت فرفعت )  : اخلمولليس حياؤك كاشفًا عنك  .4

 

 

 ( :   4مترين ) 

 وترجُف ختور كف يف كان اذا       القنا او الصقيُل السيُف ينفُع ماو

 ( استفهامية فما اسلوب النفي يف هذه احلالة ؟مايف هذا البيت يصح ان تكون ) - أ
(نافية ضع بدهلا اداة نفي تنفي الفعل يف احلاضر واملستقبل ثم اداة تنفي املستقبل مايف حالة كون) - ب

 تنفيه يف املاضي املتصل باحلاضر مع الضبط بالشكل ؟ اخرىو
 

   :   اجلواب 

 النفي الضمين - أ
 ال ينفع السيف الصقيل احلاضر واملستقبل :         - ب

 لن ينفَع السيف الصقيلاملستقبل : 
 ملا ينفع السيف الصقيلاملاضي املتصل باحلاضر : 
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 ( :   5مترين ) 

( بني نوعها وحكمها االعرابي : ِإْن يف النصوص االتية وردت )

 (اللَِّه  َعَلى ِإلَّا َأْجِرَي ِإْن  َأْجٍر ِمْن َسَأْلُتُكْم َفَما َتَولَّْيُتْم ِإْنَف قال تعاىل : ) .1
 (اْلَبَلاُغ  ِإلَّا َعَلْيَك ِإْن  َحِفيًظا َعَلْيِهْم َأْرَسْلَناَك َفَما َأْعَرُضوا ِإْنَف قال تعاىل : ) .2
 (َقِليًلا  ِإلَّا لَِّبْثُتْم ِإن َوَتُظنُّوَن ِبَحْمِدِه َفَتْسَتِجيُبوَن َيْدُعوُكْم َيْوَم قال تعاىل : ) .3
 (َتْعَلُموَن  َلا َما اللَِّه َعَلى َأَتُقوُلوَن  ِبَهَذا ُسْلَطاٍن مِّن ِعنَدُكم ِإْن قال تعاىل : ) .4
 (ِحنٍي  ِإَلى َوَمَتاٌع لَُّكْم ِفْتَنٌة َلَعلَُّه َأْدِري ِإْنَو قال تعاىل : ) .5
األعواُن به قلت موقٍف يف...  وحَده عقلك غري يعينك ِإن ماو قال مجيل صدقي الزهاوي :      .6

:   اجلواب 

شرطية جازمة ( : ِإْن)  .1
نافية غري عاملة أهملت النتقاض نفيها بـ) اال ( ( : ِإْن) 

 شرطية جازمة( :  ِإْن)  .2
النتقاض نفيها بـ) اال ( اخلربنافية غري عاملة أهملت لتقدم ( :  ِإْن) 

 على مجلة فعلية  دخلتنافية غري عاملة  ( : ِإْن)  .3
 نافية غري عاملة أهملت النتقاض نفيها بـ) اال (( :  ِإْن)  .4
 على مجلة فعلية دخلتنافية غري عاملة ( :  ِإْن)  .5
قت بـ)ما( النافيةزائدة للتوكيد ) غري نافية ( النها سب( : ِإْن)  .6

 ( :   6مترين ) 

بأداة نفي مناسبة موثقة بالقاعدة : خطانِف ما حتته 

فانفض غبار احلقد واالضغان وتداني   الوقت وقت تقارب.1
وشاغال       لنا عن عوادي دهرنا وغوائله لقد كان قرب الدار أنسا .2

 مبا ناهلا من ظلمه ومناجله      بأنسها     اليوم تنأىوها هي عنا 
كمل أجناب عن ضوء النجوم سحاب      جهلته     ستبدي لك االيام امرًا .3
القلوب قد عانقتهيوم سعد        ان يوما اطل فيه احلبيب      .4
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:   اجلواب 

 من الفاظ الزمان   اخلرب :تقارب  وقت الت الوقت .1
 املاضي مسبوق بقد والقسمالن الفعل : قرب الدار أنسا واهلل ما كان .2
 (اليوم( تنفي احلال وحذفت القرينة )ماالن االداة ):ما تنأى بأنسها  .3
 الن املاضي متحقق :مل ينل  .4
( السنيالفعل املضارع دال على املستقبل لوجود القرينة )  : تبدي لك االيام امرًالن  .5
(قد  الفعل ماض قريب من الزمن احلاضر لوجود ) :ملا تعانق  .6

( :  7مترين ) 

            االثر على متطْر مل هي إذا  نفعًا             بوارُقها ُتجدي ال السحائَب ان           
ومنفيه ؟ االعرابي موقعه واذكر للقاعدة مناسبا تراه ما مغريا( ال)بدل النفي يفيد امسا ضع

  :   اجلواب 

( جمديةومنفيه )  ( الضمة رفعه وعالمة مرفوع ان خرب -: غرُي)      بوارُقها جمدية غرُي السحائَب ان

( :  8مترين ) 

تولت             حتى القلِب موجعاِت وال                 البكا ما عزَة قبَل ادري كْنُت ماو           
 ذكرك خالل من ذلك وضح خمتلفتني بصيغتني نؤكدها ان لنا وحيق مؤكدة غري نافية( ما) وردت

؟للصيغتني

:   اجلواب 

 ( الن القسم توكيد  بالقسم )     البكا ما عزَة قبَل ادري كْنُت ما واهلل: الصيغة االوىل 
( الن الفعل املضارع سبق بكون منفي اجلحود الم)     البكا ما عزَة قبَل ألدري كْنُت وما: الصيغة االوىل 
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 ( :   9مترين ) 

  )ِذلٌَّة َلاَيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو َلاَو (:  قال تعاىل  .1

على الناس طرا انها تتقلباذا جادت الدنيا عليك فجد بها  .2
  الواجلوُد يفنيها اذا هي اقبلت  الف

ُ
يبقيها اذا هي تذهب البخل

بوركت كف من يسعى بتفريق الكم فرَقْتنا يُد االشرار عامدة  .3
وقى االهل من شر وتضييق الو رعى ذمة يوما ملوطنه ال ف

ترعى للضعيف حقوق أال االقوياء بكل ارض قد قضو ا  .4
يليق الوفا إال ملن شكرا الو ال حيسُن احللُم إال يف مواضعه  .5
الصرب صهوة متطي ال عزمية   خائرا ترحم االياُم حتسِب الو .6
عن املرء ما طالت به رحلة العمرغفت  الو فما غفلت عني الليالي  .7
ذخريفمن غرَيه ارجو ومن غرُيه  يُكْن ربي معيين وحارسي  إالو .8
تنال وهل تبقى الليالي سوى الذكر املنصب الذي  الوجمدك تقوى اهلل  .9

اصعُد من دعوة مظلوم شيَء يف اجلو و إفاقه  ال .11

  :   اجلواب 

واملستقبل احلاضر زمن يف املضارع نفت:املعنوي  االثر عاملة غري: العمل عاملة غري نافية:َيْرَهُق   َوَلا .1
نافية غري عاملة زائدة للتوكيد :  ِذلٌَّة َوَلا

( هلا عمل ال -: العمل , معرفة أسم تالها)  مهملة نافية -: اجلوُد فال .2
  وال

ُ
 ( هلا عمل ال -: العمل ,  امسية مجلة تالها)  مهملة نافية  -: البخل

  املستقبل زمن يف الفعل وتنفي هلا عمل ال الدعاء تفيد عاملة غري نافية -: بوركت ال .3
 املاضي الزمن يف الفعل وتنفي عاملة غري نافية -: وقى وال , رعى فال

 ( عاملة غري وهي  املعرتضة عاملة غري نافية -: ال+  املصدرية ان من مكونة) -: ترعى أال .4
واملستقبل احلاضر زمن يف املضارع نفت:  املعنوي االثر   عاملة غري: العمل عاملة غري نافية: حيسُن ال .5

واملستقبل احلاضر زمن يف املضارع نفت:  املعنوي االثر عاملة غري: العمل عاملة غري نافية:  يليق وال
 نفي اداة تعترب ال الناهية ال)للمضارع جازمة وهي الفعل حصول عدم تطلب جازمة ناهية : حتسِب وال .6

واملستقبل احلاضر زمن يف املضارع نفت :املعنوي االثر عاملة غري: العمل عاملة غري نافية: متطي ال
  املاضي الزمن يف الفعل وتنفي عاملة غري نافية -: غفت وال .7
 ( عاملة غري وهي  املعرتضة عاملة غري نافية -: ال+  الشرطية ان من مكونة  -: يُكْن وإال .8
 وتنفي قبلها ما تثبت , مجلة شبه على مجلة شبه أو اسم على اسم تعطف) عاطفة نافية -: املنصب ال .9

( مجلة شبه او مفرد يليها -3 واو ب مسبوقة تكون أالَّ -2 امر أو مبثبت تسبق -1 وشروطها بعدها ما
 اخلرب وترفع املبتدأ تنصب  -: العمل  للجنس عاملة نافية -: شيَء ال .11
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 ( :   11مترين ) 

           جاء يف كتاب )) كنز الربا (( للصابئة املندائية :                                                                              
 (وصدقه عمله االنسان مالذ امنت احلي بيت يف مالذا والفضة الذهب يكوَن لنو )

        املنفي وزمنها عملها واذكر النفي اداة عني - أ
(امنا هات من مأثور الكالم تعبريًا مبدوءًا بـ)  - ب

 اجلواب  :    

قرينة                                                                                              بدون املستقبل زمن يف للمضارع ناصبة -: لن - أ
 املتصل باحلاضر وفيه توقع حدوث الفعلحرف نفي وجزم وقلب تنفي الزمن املاضي  -: امل

(اْلُعَلَماُء  ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّما قال تعاىل : ) - ب
 

 ( :   11مترين ) 

 : الضمين النفي أسلوب مبينًا , ضمين أو ظاهر نفي من ورد ما بني

ر   ِمَن َلاْسَتْكَثْرُت اْلَغْيَب َأْعَلُم ُكْنُت َلْوَو) تعاىل قال .1
ْ
ي
َ
خ
ْ
 ِلَقْوٍم َوَبِشرٌي َنِذيٌر ِإلَّا َأَنا ِإْن السُّوُء َمسَِّنَي َوَما ال

(ُيْؤِمُنون
(الظَّاِلُموَن اْلَقْوُم ِإال ُيْهَلُك َهْل َجْهَرًة َأْو َبْغَتًة اللَِّه َعَذاُب َأَتاُكْم ِإْن َأَرَأْيَتُكْم ُقْل)  تعاىل قال .2
 مشاربه تصفو الناِس أيُّو ظمئت           القذى على مرارا تشرْب مل انَت إذا .3
دخان   بال يفوُح عوُد هلو    فيه عيَب ال مهذبًا تريُد .4
قتال االقدام و يفقر اجلود    كلهم الناس لساَد املشقُة ال لو .5
زواهلا إال يرضيه ال كان إذا    نعمة حاسَد املرُء يداري كيفو .6
 حيلو به اراك ال زماٍن أيُّو   شاقين فيه تُكْن مل مكاٍن أيُّف .7

اجلواب  :    

اسلوبهالنفي الضمينتاسلوبهالنفي الضمينت
الشرطلوال5الشرطلو1

االستفهامكيف6االستفهامهل2

االستفهاممكان فأي7االستفهامأي3

االستفهامواي زماناالستفهامهل4
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